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mint Kdzszolgdttat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg6ltat6

mds16szrol:

- tovrlbbiakban egyiittesen: Felek - ki:zo$ az alulirott helyen 6s napon az alAbbi

feltetelek mellett:

Szerzodo felek jelen kiizszolg6ltat6si szerzod6s megkdtdsekor figyelembe vettdk a

kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-et, mely szerint a kdzbeszerz6si

6rtekhat6rok:
ot"u,opuiuni6sjogiaktusbanmeghatdrozottk6zbeszerz6si6skoncesszi6sbeszerzesi

6rt6khatdrok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khatarok);

J) a kozponti k6ltsdgvet6srol sz6l6 tdrv6nyben meghatifuozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerz6si 6rt6khattirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok)'

t:l e, egyes beszerzJsi targyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti ertdkhatrlrokat a kdzponti

toitsegretjrrOt sz6l6 torvdny"ben 6vente kell meghatarozni. Az egyes beszerz€si 
- 
t6rgyak

eset6b-en alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -

uni6s 6rt6khatrirrokat a mindenkori kdltsdgvetdsi tdrv6nyben dvente 16gz(teni kel['

A Kbt. t7. $ (3) bekezd6se szerint a siolgaltat,is becsiilt 6rt6ke olyan szerz6dds eset6ben'

amely nem lartaknaz;a a teljes d(at:
a) hatlrozoll id6re, ndgy 6vre vagy ann6l rdvidebb

szerzod6s idotartama alatti ellenszolg6ltatiis;

b) hatrirozatlan idore kotdtt szerzodds vagy n6gy 6vndl

eset6n a havi ellenszotg6ltat6s negyvennyolcszorosa'

id6re kdtend6 szerz6d6s eseten a

hosszabb idore kdtend6 szerz<id6s

A Magyar Kozt6rsasrig 2019. 6vi k6lts6gvetds6rol sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. $ (1)

U"t"ra]r" rii,gz(ti, hog! a Kbt. 15. g (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerz6si

enttr,uta, zoi9..lanuai t-1et6l szolg6ltat6s megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.
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Felek meg6llapitjak, hogy fentiek alapjrin jelen szerz<id6s nem esik a k6zbeszerz6si eljiiriis
hat6lya aki.

Szerzod6 Felek a telepiildsi hullad6k gyiijt6s6re, szillitrisra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolgaltates folyamatossagrinak biaositiisa 6rdek6ben a telepiildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s k6telezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
v6grehajtAsara az alibbi szerz6ddst k6tik meg:

l. A szerz6d6s c6lja

l.l. Magyarorszig helyi <inkorm inyzatair6r sz6r6 2011. 6vi cLXXXIX. t6rv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben bizosithat6 k6zfeladatok kdrdben
ellitand6 helyi 6nkormrinyzati feladatok kozd tartozik kiildndsen a hulladdkgazdaiitoaa, e, u
kdmyezet-eg6szsdgiigy (k6aisaasiig, telepiildsi kdrnyezet tiszas6g6nak uialrita.u, l.orur- e,
rdgcs:il6irt6s).

A hullad6kr6l szol6 2012.6vi GLXXXV. trirv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddseszerint a telepiil6si dnkormrinyzat a hullad6igazdrilkoddsi kcizszoig6ltairis 
'elliitrisiir 

akcizszolgriltat6val k6rdu hullad6kgazdrilkodrisi kozsiolgrlltat6si szerz6d6s ,:,:- iL,"",:".
1.2. Jelen szerz6d6s az dnkormdnyzat K6pvisel6-testiilete ... . ....... ( . . . . . . . . . . . . .. ) Kt.sz.hatir o zata alapj inj dtt ldtre.

l'3' A jelen szerz6dds c6lja, hogy Teklafalu K.zsdg k6zigazgat6si teriiletdn azingatlantulajdonosokndr, uirt-otosokiat, nasznaloha - 1a iorluuatuun egyiitr:ingatlanhasznril6) keletkez6 telepiildsi sziirird hullad6k kezeldsdre c"rell6 kr;;;;lgrilutrissalkapcsolatban -_ a hatiilyos jogszab. yoknak .egfei"i,r"n - az dnkorm irnyZat ds aKiizszolgriltat6 k6z<itti kapcsoratot, u F"i"kloguit 6s"k6tetezetts6 geit szab ryozza.

2-

2rl'. A7 .onkormrinyza t megbizza a Kiizszorgdrta tirt az aribb meghaterozott feradatokelvdgzdsdvel:
T:ll?tl, K<izsdg kdzigazgatiisi reriiret6n a telepiildsi huiladdk begytijtds6ver ds elhelyezdscdljdb6l tdrt6n6 rendszeres elsziillitiisaival a szerz6disben rogzitett id6tartamban, valamintkezeldsdvel 6s iir:talmatlanfrisdval - a Mecsek-o.aranutiaaet!"rd6lk"dil-F;;;"-'Jrrtor-
ds l6tesitmdnydllomifuryiinak igdnybevdrerdvel-, k6zszorg6liatrisi szerz<id6s keret6ben:- 

:egyes hullad6k gytijtdse, szAllittsa, kezeldse h-eti I alkalommal
- lomtalanitiis 6vente 2 alkalommal
- elkill6nitett /szelektiv/ hulladdkgyiijt6s

2'2' A Kiizszotgdrtatri a 2.1. pontban meghat6rozott feradarok erv6gz6s6t 2020. janurir l-jdnmegkezdi.

2.3. A jelen szerzodds arapjrin 
_a Kiizszorgdrtatri, a Ht.-ben, retve az ide vonatkoz6jogszabrilyoknak ds az rinkormdnyzati renieletnel megfeletoen tiraror"g".u,l"!*rr,Teklafalu Kdzseg krizigazgatiisi 

. 
teriiret6n a rerepiil6si nutuaet gyiijt6s6re" ds l"'r"ie.e."iriinyul6 k6zszolgriltatiisok elkitrisara.
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A kdzszolgriltatiis megnevez6se: telepiildsi hulladdk gyiljtds6re 6s kezeldsdre irrinyul6
kcizszo196ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
a hriztaftisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k r6sz6t k6pezo vegyes hulladekiira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintette[.

A kdzszolgilltatiis teljesit6sdnek teriileti kiterjeddse: Teklafalu Kdzs6g kdzigazgatiisi teriilet6n.
A kdzszolgiiltatris kdrdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a Kdk6nyi Regioniilis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy iitrak6rillomrison, illetve miis, kdmyezetv6delmi, mtkdddsi
engeddllyel rendelkezo hutlad6kkezel<i l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorm6nyzatktitelezetts6gvdllal6sa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt k6zszolgdltatas ellates6ra a Kiizszolgriltatrinak
kizrir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorm6nyzat kdtelezettsdget v6llal:
- a kcizszolgdltatds hatdkony 6s folyamatos ellittitsihoz a Kiizszolgriltati szilnira

sziiks6ges informrici6k ds adatok szolgriltatrisrira,
- a kdzszolg6ltatris kdr6be nem tartozo hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6gek

k6zszolgriltatrissal tdrtdn6 6sszehangol6s6nak elosegitdsdre,
- a kdzszolg6ltatasnak a teleptldsen v€gzett miis kdzszolg6ltatiisokkal val6

risszehangokisdnak el<isegit6sdre,
- a Kiizszolgr{ltat6 kizir6lagos kdzszolgiiltatiisi jogrinak biaositas6ra,
- a telepiilds kdzszolgriltatris ig6nybev6teldre kdtelezett ingatlanhasmril6i vonatkoz6srlban

ndv- 6s cimjegyzdk ritad6sdra, adategyezetdsre,
- kedvezm6ny, mentessdg esetdn annak alapjriul szolgril6 adatok atadasara,
- az Onkorm6nyzal Akal rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriilo kdlts6gek megt6rit6sdre a Koordinrll6 szerv sz6m6ra,
- a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szdllitrlsrlra, kezeldsdre

szolgiil6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatdroz6srira. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgriltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszo196ltat6 eltal alkalmazott gepjrlrmrivel nem tud behajtani,

- a hulladdkszdllit6 jdrmri szirmAra megfelel6 ftviszonyok biaositrisri.ra, (kiildnds
tekinteftel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesitdsre, valamint a k6ztlt iirszelv6nydbe bel6g6
farigak leviigiisiira),

- a kcizszolgiiltatiisi szerz6d6s k6zzdt6tel6r6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik.
- gondoskodik az elkiildnitett hulladdkgyiijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervezds616l.

4. AKiizszolg6ltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kdzszolgiiltat6 gondoskodik:

- A hAztartesban keletkez5:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer
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(Udiil6 €s id<iszakosan haszniilt ingatlanok eset6ben az elletesi idoszak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszn6l6k
r6sz6re az 6ves hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltat6si db 50o/o-6t kell megrillapitani.)

ii. Elkiildnitettengyiijtdtthullad6k
iii. Lom hulladdk dvente k6t alkalommal

tdndn6 6sszegytijt6s6rol, elszitlitris6r6l 6s kezeldsdrdl.
- A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkez6 hiulartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hutladdk

6sszegyiijtdsdrol, elszrillit6srir6l 6s kezel6s6r6l.
- Az Altala iizemeltetett hullad6kgytjt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k

ritvdteldr<il, dsszegyiijtds6r<il, elszillft6srir6l 6s kezel6sdr6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvelds, szimvitel, bdrszamfejt6s
- adminisZrrici6, nyilvrintartds, adatbrizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolgiiltatris

c.) az Onkorm inyzattal egytittmrikddve a fogyaszt6k szlmira kdnnyen hozzAfdrheto
iigyf6lszolg6lat 6s tajdkoaamsi rendszer mtikddtet6se (K6zponti tigyf6lszolgrilat cime:7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint a kdzszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss5gi trijdkoztatds.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kdtelezetts6get v6lla[ tov6bbri:
- a kdzszolgriltat6s folyamatos ds teljes ktini ell6tasrira,
- akiizszolgiitatAs meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrlg szerinti teljesit6s6re,
- a kdmyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6.Lrozott min6sit6si osaely szerinti

kOvetelmdnyek biaosit6s6ra 6s a min6sitdsi enged6ly hulladdkgazd6lkod6si
k<izszolgiiltatrisi szerz<id6s hatdlyossrigrinak ideje alatti folyamatos megldtdre,

- a k6zszolg6ltat6s teljesitdsdhez sziiks6ges mennyis6gii 6s min6sdgii jrirmt, gdp, eszk<iz,
berendez6s biaosit6s6ra, a sziiks6ges l6tszimri 6s k6pzettsdgfi szakember alkalmaziisiira,

- a kdzszolgiltatas folyamatos, biaons6gos ds b6vithet6 teljesitds6hez sziiksdges
fejlesa6sek 6s karbantartisok elv6gz6s6re,

- a kdzszolgirltatas k6r6be tartoz6 hullad6k kezeldsdre meghat6rozott helyek ds
l6tesitm6nyek igdnybev6teldre,

- nyilvriLntart6si rendszer mtiktidtet6s6re 6s a k6zszolg6ltat6s teljesitds6vel dsszeftigg<i
adatszolgiiltatris rendszeres teljesit6s6re,

- a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatiisi rendszer l6trehoz:isdhoz 6s folyamatos
mrikddtet6sdhez sziiks6ges feltdtelek biztositiisrira.

- a fogyasa6k szirmdra k6nnyen hoz?6f6rhet6 iigyf6lszolgrilat 6s tdj6koaatrisi rendszer
mrikddtet6sdre,

- a fogyasZ6i kifogisok 6s 6szrev6telek elint6zdsi rendjdnek megdllapitdsara,
- a tevdkenys6g elkitrisrlhoz sziiks6ges biaositiissal rendelkezik, amely megfelelo

fedezetet nyrijt a fete16ss6gi kdrben bekdvetkezett Onkormiinyzatnak okozott esetleges
karok enyhit6s6re,

- biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legalibb 2
kiikinbciz6 iirm6rt6kI gy[jt6ed6ny kdziil vdlaszthasson,

- tdbblethullad6k elhelyez6sdt szolgril6, a Kdzszolgdltat6 riltal biztositott zsiik
forgalmazdsdra,

- a Mecsek-Drdva Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s ldtesitmdny 6llomriny6nak
ha-szniiat{ra.

6.-r,^
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6.

A KdzszolgriLltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szima: OKTF-KP/2538-10/2016,
PE/KFT/6055-3/201 7, PE/KTFO n55-7 t2018, PE/KTFO/00363-2|2019.
A Kdzszolgriltat6 megfelel6sdgi vdlem6nydnek sz6ma: OHKT - KP/I7311-5/2018
A Kdzszolg6ltat6 min6sitesi engeddly6nek sz6ma: PE/KTFO105727-212019

5. Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghatiirozott k6telezettsegdt6l vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az Onkormanyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan
itviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l jrirhatatlan a kdzitl, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes kdzlekedds6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akadiiy elh6rulis6t krivet<i legkdzetebbi sz6llitrisi napon kciteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az el6zo elmaradt szillittisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepiil6si hulladdk elszillitrisrira is.

A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hutladdk etszillit6s6t:
az dnkormiinyzat rendelet6ben et6irtt6l elt6ro t6rol6eddny kihelyez6se eset6n,

ha a t6rol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpit6si tdrmeldk,6llati tetem, mar6, mdrgezti
anyag, elektronikai hutladdk, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6 anyag. nagyobb terjedelmti, sflyt tdrgy, amely veszdlyeaeti a

hulladdkszillitrissal foglalkoz6 alkalmazott egeszsdg6t, vagy megrongrilhatja a

gyiijtoberendezdst, kezelo berendezdst, illetve iirtalmatlanitiisa soriin veszelyezteti a

kdmyezetet.)
a hullad6k nem a szabvdnyos, z6( tdrol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolg:iltat6t6l
vris6rolt jelzett zsiikban keriil kihelyezdsre,
a hullad6k oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgatAsakor a

kisz6r6dris vesz6lye fennrill (nem lezArt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a tarol6eddny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgatdst 6s iirit6st akadrilyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertlt kihelyezdsre

- amennyiben a tiirol6eddnyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tarol6eddnyek matric6jrfurak
hiiinya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvrlllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vbgezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgdltatri jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltatf az

alvrillalkoz6 ig6nybevdtel6t k6teles az 6nko rminyzat szimira bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g6ert a Kiizszolgriltat6 rigy felel,
mintha maga jiirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatds teljesites6vel dsszeftigg<i adatszolg6ltatiis biaosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgriltatri az I./ pontban meghatifuozott szolgriltatasi teriiletre vonatkoz6an elkiikinitett
nyilvrintartrisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltatrisi teriiletr6l elsziillitott
ds rirtalmatlanitoft telepiil6si hullad6k mennyis6gdt.

9. A kdzszolgiiltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kdzszolg6ltatas teljesitdsdvel
kapcsolatos min6segi 6szrevdteleit, kifogrisait ir6sban a Kiizszolgiltat6 szekhelydre (7632
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Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, ds a Kiizszolgdltatri
kdteles azokat irilsban, l5 napon beliil megvrllaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kriteles a
Kiizszolgriltat6 k6myezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolgiiltatiisi tev6kenysdgdvel
okozati dsszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkormiinyzat helyi
hulladdkkezel6si kdzszolg6ltatds rendj6r6l sz6[6 rendeletdnek rendelkezes6t kifogisolja, a
Kiizszolgdltatri 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitdse mellett-
az Onkormdnyzathoz megkiildeni.

10. Ktizszolgriltatrisdija

10.1. A hulladekgazd6lkodiisi kdzszolg6ltatriLsi dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmii-
szabilyozisi Hivatal javaslatrinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordinril6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjin az iilat;ni hulladdkgazdrilkod6si k6zfeladat keretdben az 6llam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkodrisi
kdzszolg6ltatdsi dij megrillapitrisrl6rt felel<is minisaer riltal meghat6rozott szotgriltatrisi dijat,
Az rillam e feladatainak elliitrisara koordin6l6 szervezetet (a tovebbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgriltat6, a telepiil6si <inkormdnyzat, valamint a hultad6kgazdrilkodrisi
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatkdr6nek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben dllapitja meg a beszedett kdzszolgiltatdsi dij felosztrisrinak elvdt. A
minisaer a Koordinril6 szerv javaslatdnak figyelembev6teldvel rendeletben rillapitja meg a
Koordin6l6 szerv iiltal a krizszolgriltat6nak fizetend<i szolgriltatasi dijat.

10.2 A kdzszolgeltat6 6ltal alkalmazott kdzszolgdltat6si dij megrillapitrisa a Ht.46-48.9 6s

91.$, valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrtdnt.

iirit6si dijak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl|k altal fizetendd lakassdei dijqk:

A termdszetes szemdly ingatlanhasznril6k tekintetdben a k6zszolg6ltarisi dijfizet6si
kcitelezettsdget az Onkormiinyzat teljesiti.

Eddnym6ret Darabszim
Egys6gnyi neu6 iiritdsi dij

(FO

I l0 liter 124 88,-

80 liter 0 65,-
60 litcr* 0 49,-

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lakoingatlant egyediil ds eletvitelszeriien hasa6l6 termdszetes
szemdly ingallanhaszniil6 rdszere, a telepiildsi onkormenyzat 6ltal kiadott igazolas alapjiin.

u)'%nr, 
98,-Ft+AFA

120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
I100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c) A Ht. r1.$ (6) bekez

120 literes ed6ny: 97,- Ft + AFA
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ll00 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Td b b I e t hul I add k gytij tdsere szol gril6 zsirk Ar a: 3 6 l, - Ft+Afa/db.

Szerz6d<j Felek az riltaLinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA-torv6ny rendelkezdseinek megfelel6en jrimik el.

ll. Altami hullad6kgazddlkoddsi kiizfeladat-elkitris

11.1 Az dtlami hulladdkgazdrilkodrisi k6zfeladat elkiLtdsrira ldtrehozott szervezer
kijeldl6sdr6l, feladatk6rdr6l, az adatkezel6s m6dj1116l, valamint az adatszolgaltatasi
kdtelezetts6gek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. iendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Kormiiny a Ht. 32/A. g (l) bekezddsben
meghat6rozott feladatoka Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Huilad6kgazd6lkodrisi
Koordinril6 ds vagyonkezel<i Z6rtkiinien Mtk6d6 R6szv6nytrirsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a kdzszolgriltatrisi dijaka vonatkoz6 sziimliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgiiltatris alapjrin rillitja ki. A kdzszolgriltat6 hiiinyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltatrisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgiiltatrissal
erintett ingatlanhasznril6 tekintetdben a Koordiniil6 szerv riltal legut6bb kiJzrimlizon
kdzszolgriltat6si dijr6l ellit ki szimkit. Az ezzel6sszeffigg6sben keletkezd dijkonekci6 eset6n
minden helytrill6si kotelezettsdg a Kdzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkezri k6zszolgriltatrisi
dijki.ildnbdzet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a k<izszolgiitat6nak fizetend6 e-seddkes
szolg6ltatrisi dijba beszimitja. A kdzszolgiiltat6 hirinyos vagy helyrelen adatszolgiiltatrisrib6l
ered6, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kirillitott r-mlan ut
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdnydrt a Kdzszolgriltat6t terheli a felel<iss6g.

I1.3 A Koordin6l6 szerv 
^z 

Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatrisb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kdzszolgdltatasi dtfizet6s
meghatiirozva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, ho{y az ingatlannal
cisszefi.iggdsben teljesitds t6rt6nt. A Koordin6l6 szerv e kOrben jogosult-ingyenesJ-r adatot
k6mi. az illet6kes hat6s6gt6l a 20. g (l) bekezd6s szerinti adiszolg6ltit isb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik megiillapitrisa 6rdek6ben.
A f'entiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a
krizszolgriltat6nak, ds felhivja a k6zszolgelht6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokoi vegzett
szolgelat6siinak megfelel6en konigritja a 20. $ (l ) bekezd6s szerini-i adatszolgriltatrist
legk6s<ibb az 6rtesitds kdzhezvdtel6t kdvet6 g napon beltil.
A konekci6t kdvet<ien - a kdzszolgiiltat6 elter6 adatszotg6ltatrisa hirinydban - a Koordinril6
szerv a kd,zszolgriltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak szAmliaza ki.

I1.4 A Koordindl6 szerv a kiszimliuott ds az ingatlanhasznril6 6ltal hateirid6n beliil ki nem
fi zetett kdzszolgriltat6si dij behajtrisa drdekdben int6zkedik.

I1.5 A K<izszolg6ltat6 rdszdre a kcizszolgdttatrisi szerz6d6sben r6gzitett feladatok elletas66rt
a Koordinril6 szerv a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgriltat6si dij meg6llapitrisri6rt felel<is
minisaer riltal meghat6rozoft szolgriltatrisi dijat fi zet.

I1.6 A kdzszolgiiltat6 az Onlormdnyzat, mint elletas6rt felelos riltal kiadott
teljesitisigazohissal igazolja, hogy a kdzszolgaltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazoliisnak a kdzszolgriltat6 6ltal a Kooidiniil6 szerv idszdre a
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rendszeres adatszolg6ltatris keretdben t6rt6n6 megkiild6se a szolgiltatrisi dij fizetdsdnek
feltdtele.
Az Onkormrinyzat k6teles a teljesit6sigazol6st a K<izszolgiiltat6 r6szdre a teUesitdssel 6rintett
id<iszakot k6vet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6sdval alapos indok ndlktil k6sedetembe esik, ugy a kdzszolgriltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 kdrrit az Onkorm inyzat fel6 drvdnyesiteni.

11.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatris teljes kdzvetlen k<llts6ge

megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag drt6kesit6s6rSl a Koordin6l6 szerv gondoskodik fgy,
hogy a k<izszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordin6l6 szerv illtal kijeldlt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsb<il ered<i bevdtel a Koordinrll6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltatasi szerzod6s H1. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfele16sdgdt vizsgilja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (a) bekezd6se alapjin az Onkormiinyzat a k<izszolgiiltat6si szerztiddst

annak megk6tds6t vagy m6dositaset kdvet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus titon megkiildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolg6ltatdsi szerz6d6s hatdlya

Felek jelen szerzod6st 2020. janurir 01. napj6val kezd6d<i hatrillyal, hatirozott id6re. 2029.

december 31. napj6ig ktitik.

Felek a szerz6d6st kdzds megegyez6ssel, csak ir5sban m6dosithatjrlk'

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolgdltatdsi szerz<id6s megszrinik:

- a benne meghattirozott id6tartam lejrirtdval,
- a Kdzszolgdltat6 jogut6d n6lkiili megsziinds6vel,
- el6llassal, ha a teliesit6s m6g nem kezd<iddtt meg,

- felmonddssal,
- a felek kdz6s megegyez6s6vel.

l3.l Az Onkorm6ny zat a k1zszolgdltat6si szerzdd6st a Polgari Tdrvdnyk6nyvben
meghatdrozott felmondasi okokon ttlmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6ltat6

- a hutlad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatris ell6t6sa sor6n a kdmyezet v6delmdre vonatkoz6
jogszabrilyok vagy a ri vonatkoz6 hat6srigi ddnt6s eltiirrisait stlyosan megsdrtette, ds

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6srig jogerosen megriLllapitotta,

- a szerzdddsben megiillapitott kdtelezettsdget neki felr6hat6 m6don srilyosan megsdrtette.

A hullad6kgazdrilkoddsi k6zszolg6ltat6si szerz6d6st az 1nkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolgriltat6 nem rendelkezik min<isit6si engeddllyel vagy megfele16sdgi v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolgiiltat6 a Polg6Lri T6rv6nyk6nyvben meghatarozottakon t0lmenoen a

kdzszolg6ltatrisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az onkormrinyzat a kdzszolgdltatrisi szerz6d6sben meghatiirozott kdtelezettsdgdt - a

K6zszolgiiltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megsdrti, 6s ezzel a Kdzszolgiiltat6nak

krirt okoz, vagy akadilyozza a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6s teljesit6s6u vagy
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- a krizszolgiiltatrisi szerztid6s megkdtdsdt kdvet<ien hatrilyba ldpett jogszabdly a
kdzszolg6ltatdsi szerz6dds tartalmi elemeit tigy v6ltoaada meg, hogy az a
Kdzszolgiiltat6nak a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatais szerzriddsszeni teljesit6se
k6r6be tartoz6 l6nyeges ds jogos 6rdekeit jelent<is mdrtdkben sdrti.

13.3. Ha a hullad6kgazddlkodrlsi szerzoddst a kdzszolgAltat6 fetmondja, a telepiil6si
<lnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az irj kdzszol96ltat6 kivrilasarisriLr6l.

A fentiek teljesii16se esetdn a kdzszolgiiltat6si szerzridds felmondiisi ideje 6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt a K6zszolg6ltat6 a hultaddkgazdrilkod6si kdzszolg6ltatast veltozatlanut
ell6tja.

l3'4. Ha a teljesitds az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodds
neki felr6hat6an sziinik meg. az Onkormiinyzar az dves k6zszolgriltat6si dij 50%-rinak
megfelel6 meghirisuldsi kdtb6r fizetdsdre kdteles.

14. Eljdrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A k6zszolg6ltatrlsi szerz6dds megsziin6se vagy megsziintet6se esetdn a Kdzszolgitltat6 az ij
k6zszolg6ltat6 kiv6lasztds6ig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgiiltat6st vriLltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdrilkodtisi kdzszolgriltatrisi szerz6d6s megszrindse eset6n a kozszolg6ltatris
elliit6srival kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvrintartiisait a Kdzszolg6ltat6 a
telepiil6si dnkormiinyzatnak a k<izszolgiiltatiisi szerz6d6s megszfn6se napjrin dtadja.

15. Jogvit6k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitri.kat els6sorban az egym6s k6z6tti targyal6sok
sorrin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek trirgyalis ntjAn 60 napon beliil nem tudjiik rendezni, a bir6srigi
eljrinis lefolytattis6ra a P6csi Jrirdsbir6s6g, illetve 6rt6khatrirt6l ffigg<ien a Pdcsi Tdrvdnyszdk
illet6kess6g6t k6tik ki.

16. frtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st irtlsba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesit6sdvel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilarkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm:iny zat r6szdr6l
n6v: Horviith Gydrgy polg6rmester
telefon: 06-73/542-000
e-mail: pm.teklafalu@gmail.com

a Kiizszolg6ltat6 rdsz6r6l:
ndv: Bir6 Pdter iigyvezet<i
telefon: 721 805-420
e-mai[: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cimdt, telefonszirn6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerz6dds teljesit6sevel cisszeftigg<i kapcsolattartds c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsot6d6
egydb jogos 6rdekek drvdnyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sorrin a
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kapcsot6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi sz b6lyzalaik rendelkez6sei szerint jamak e[.

l'7. Mecsek-DrdvaHullad6kgazddlkoddsiProgram
A Kdzszolgiiltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6rva Hullad6kgazddlkod6si Projekt
keretdben megval6su16 l6tesitm6nyeket 6s eszk6zdket akdzszolgiitatis teljesit6se kapcsrin.

Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy akivetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6dds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
drv6nytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6siig
annak drv6nytelens6gdt dllapitja meg, tgy a szerzrldds tribbi rdsze 6rvdnyes 6s

kikdnyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil bdLrmelyik F6l a szerz6d6st nem kdt6tte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabiilyozott kdrd6sekben elstisorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi
CLXXXV. t6rv6ny (Ht.), a kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. evi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszig dnkormdnyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX. t6rvdny (M6tv), valamint a

Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. dvi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkezesei, illetve a vonatkoz6
gazati j o gszab itlyok i r6nyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvasiisa 6s drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6v6hagy6lag irjdk al6.

Teklafalu,2019.
D6l-Kom Nonprofit Kfl.
7632 PCcs, Sikl6si 0t 52.

Ceg,.gyz6kszim: 02-0$064556
Ad6szam: fiU1fi7-2-O2

UL
Kiizszolg{ltatri

a-"^_-

l0


