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H T] LLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI SZTRZoNES

amely l6trejritt egyreszt. Kast6lyosdomb6 Kiizseg Onkormdnyzata
szekhely: 7977 Kastdlyosdombo, F6 u. 73.
PIR szrim: 400686
adosziim: 15400688-l -14
k6pviseli: Kirizs Zsolt polgiirmester
mint onkormanyzat (a tovdbbiakban: Onkorm6nyzaty

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kom munrilis Szolgriltat6
Nonprofi t KorlStolt Felel6ssegii Td rsas6g
sz6khelye: 7632 Pecs, Siklosi ut 52.
c6gegyzekszam a: 02-O9 -0645 56
adosz ma: I I 5 4 I 5 87 -2 -02
KUJ szrima: \00279306
KTJ szama: 100468989 /Pecs-Krikdny Region6lis
Hulladdkkezel6 Krizpont/;
KSH szrima : 1 1 5 41 587 -381 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Krizszolgriltat6, a tovebbiakban: Kiizszolgfltat6

Felek - k0zdtt az alulirott helyen es napon az aliibbi

mds16szt.

- tovabbrakban egyiittesen:
f'eltetelek mellett:

Szerz6d6 felek jelen krizszotgiiltatiisi szerzodds
krizbeszerzesekr6l szol6 2015. evi CXLIII. tv. 15.
6rt6khatiirok '

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott kozbeszerzesi ds koncesszi6s beszerzesi
ert6khatarok (a tov6bbiakban: unios ertekhatilrok);

b) a kdzponti kdltsdgvetesr6l szol6 tdrvenyben meghatiirozott krizbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si ert6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti drt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzesi tirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatirokat a kdzponti
kcllts6gvet6srol sz6lo tiirvenyben 6vente kell meghatrirozni Az egyes beszerzesi tii,rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghauirozott -
uni6s 6rtekhatilrokat a mrndenkori kdltsegvet6si tdrvdnyben evente rrigziteni kell
A Kbt. 17 $ (3) bekezdese szennt a szolgilltatris becsult 6rt6ke olyan szerz6d6s eseteben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatarozorl id6re, n6gy 6we vagy ann6l r0videbb id<ire kritendri szerz6d6s eseten a
szerz6des id6tartama alatti el lenszolgriltat6s;

b1 hatixozatlan id6re kdtott szerz<ides vagy n6gy evnel hosszabb id6re k<itendo szerz6des
esetdn a havi ellenszolgrlltatds negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztarsaseg 2019. 6vi kdlts6gvetds6r6l szol6 201g. evi L. tcirv6ny 72. { (1)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. I (l ) bekezdds b) pontla szerinri nemzeti krizbeszerzdsi
ertekhatilr 2019. janu.ir 1-jdt6l szolgdltatds megrendel6se eseteben. 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitjrik, hogy fentiek alapjiln jelen szerztidds nem esik a kdzbeszerzesi eljiiriis
hatrilya al6.

szenod| Felek a teleptil6si hullad6k gyfijtds6re, szi[itdsra es kezel6sre vonatkozo
ktizszolgiiltatds folyamatossdg6nak biaositesa drdekdben a teleptilesi hulladekhoz kapcsolod6

I

megkdtesekor figyelembe vettek a

$-rit, mely szerint a kdzbeszerzdsi

d*,--



jogok 6s kdtelezetts6gek rendezes6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormAnyzati rendelet

vdgrehajtrisrira az alirbbr szerz6dest kotik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszeg helyi dnkormiinyzatairot sz6l6 2011.6vi cl-)o(xlx. t6rv6ny 13. $ (l)
bekezd6ie szerinia helyi krtzugyek, valamint a helyben biztosithato k6zfeladatok kOrdben

elliitand6 helyi Onkormrlnyzati fLladatok kdz6 tartozik kiilon<isen a hullad6kgazdalkodas 6s a

komyezet-egeszsegiigy (k6ztisztasilg, telepiilesi komyezet tisaasdgiinak biztositdsa, rovar- ds

r6gcsdl6irtas).

A hulladekr6l sz.itlit 2012. evi GLXXXV. trirv6ny (a toviibbiakban: Ht ) 33 $ (1) bekezdese

szerint a telepiilesi onkorm6nyzat a hultad6kgazd6lkodrlsi ktizszolgaltatiis elletAsat a

kdzszotg6ltatoval kotdtt hulladdkgazddlkodasi krlzszolgriltatiisi szerz6des ritj6n biaositja

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkormfnyzat Kepvisel6-testiilete 292019 (V11.15.) Kt sz.

hatitozata alapjirn idtt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s celja, hogy Kastdlyosdomb6 K<izs6g kozigazgatesi teruleten az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl, (a t
ingatlanhasznal6) keletkez6 teleptildsi szil6rd s6re fen

kapcsolatban a hatalyos jogszabrilyokna az

K6zszolgdltatr6 krizcitti kapcsolatot, a Felekjogait 6s k<itelezetts6 geil szab'lyozz.a.

)
2,.t, L Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgdltattit az al6bb meghadrozott feladatok

elvegzds6vel:
KastZtyosdomb6 Krlzs6g krizigazgatasi terUlet6n a teleptil6si hulladek begy611"trr", ".
elhelyezes celj6bol tort6;6 r"ndrr*", elszallittlsaval a szerzoddsben rogzitett id6tartamban'

valamint kezeidsevet es rlrtalmatlanitisdval - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrllkodrisi Program

eszkciz- 6s l6tesitm6nyiillomdnyilnak igenybev6teldvel-, kozszolgaltatilsi szerz6d6s keretdben:

- vegyes hulladek gyiijt6se, szdllitdsa, kezel6se heti I alkalommal

- lomtalanitiis evente I alkalommal
- elkiilonitett /szelektiv/ hulladekgyfijtes

2.2. A K zszolgSltatit a2. l. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6s6t 2019 jtlius 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s t6, a Ht'-ben, iller"-e az ide vonatkozo

jogszab6iyoknak es az nek megfelel6en kizirolagosan jogosult

kistelyosdombO fozs6g 6n a tetepirlesi hulladek gyffj tesere es kezeles6re

irrinyulo kdzszol g6ltat6sok elkiuisara.

A krizszolgrilta!6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytjtesere 6s kezelesere .iranyul6
kozszolgiilta't6i feladatof elletesa, amely kiterjed a nem termeszetes szemely ingatlanhasznalo

a h1ztaiisi h ulladekloz hasonl6 hulladdk rdsz€t kepezo vegyes hultad6kara is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdesdre tekintettel-

A kozszolg6ltat6s teljesit6senek teruleti
teriilet6n.

kiterjedese. Kast6lyosdombo Kdzs6g ktizigazgatiisi

A kdzszolgdltatis kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyezese es

Hulladekkezel6 Kcizpontban vagy atrak6rillom6son, illewe

enged6tlyel rendelkez6 hulladekkezel6 ldtesitm6nyben.

kezelese: a KdkenYi Regioniilis
m6s, kcirnyezetvedelmi, miikodesi

ta



3. AzOnkormdnyzatkiitelezetts6gvdllaldsa

3'1 Az 6nkor minyzat a 2. pontban irt kozszolgriltatris elliitrlsrira a Kiizszolg6ltat6nak
kizir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkormdnyzar kdtelezetts6get v6llal
a) a es tblyamatos ellAtesdhoz a Kdzszolg:llta t6 szAm&a

b) ;' "liff't"JiH:' huladekgazd6lkodrisi tevekenysegek
rldsrinak el6segitesere,

vegzett miis krizszolgdltat6sokkal val6

I rat{s i jogrinak biaositrisrira,
ere kotelezett ingatlanhasznail6i vonatkoziisiiban
etesre,
pj6ul szolg6l6 adatok Atadilsilra,

hogy tat6 etvegye k6zt
mely i a KdzszolgCltat6

i) a hul jfurmij szimira
tekintettel a t6li h6_ es sikossiig_mente
farigak I ev6grisriLra ),

i) a kozszolgdltatasi szerz6des kdzzdt6telerol a helyben szokdsos modon gondoskodik,k) gondoskodik az erkiir.nirett rru[aaer<gyiiitdi rendszer heryi felt.tereinekmegszervez6s616l.

4, AKdzszolgiltat6kOtelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgriltato gondoskodik:
- A hiiaartiisban keletkez6.

6 h6nap _ :lprilist6l
Slok reszere az eves

al
dse16l.

-A gazdrilkodo szervezetekn6l 
_ 
keretkez6 h'ztartilsi hu,adekhoz hasonl6 vegyes hurad6kdsszegyiijt6s6r6l, elszillitrisrir6l 6s kezeleser6l

- Az dltala iizemerteten hunadekffit6 ponton, huilad.kgytjt6 udvarban a hu,adekiitveteldr6l, risszegyiijteser6l, etszetlitl-sarlt' e, t.r"f er*Oi.

b) Adminisztrativ f'eladatok:
- mvitel, bdrszimfejt6s
- nyilvrintartds, adatbrizis_kezelds

,&^-,



- adatszolgdltatds

c.) az Onkormdn a fogyasaok szAmira kdnnyen h6zzaf(1fi91i3

iigyfdlszolgiilat es t kddtetese (KOzponti rigyf6lszolgrlltat .cime 
7632

pzcs, Sikl6-si u.5g.), rissal kapcsolatos lakossrigi t6jekoztat6s.

4.2. A Kdzszolgiltat6 kotelezettseget virllal tou6llrlrUr",

korisrig szerinti teljesitesdre'
min6sit6si oszt6lY szerinti

nged6ly hullad6kgazddlkodasi

dek kezel6sere meghatdrozott helyek 6s

a kozszotgiiltatas teljesitesevel dsszefiigg6

Itat6si rendszer letrehozilsrihoz 6s folyamatos

sitiis6ra,

i)afogyaszt6kszamrirakonnyenhozziif6rhet6iigyfdlszolgdlat6stajekoaatasirendszer
mfiktidtetes6re,

i) a 16 fedezetetk) a eges karok
n

hez az ingatlanhasznrilo legalabb 2 kul6nbdz6

'u Kozszolgdltat6 6ltal biztositott zsitk

forgalmaz6sara,
n)aMecsek-DrdvaHullad6kgazd6lkod6siProgrameszk6z.6sl6tesitm6nydLlloma,rry6nak

hasznAlalita

szima: OKTF-KPi2538-I 0/201 6'

otw363-212019'
HKT - KP/1731 l-si2018

a: P[]/KTFO/0I 06+412019

5. Mentestl a K6zszolgdltatb a4lpo

ts.

6. A Kiizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hulladek etszallitasdt:

- az onkormanyru, ."-nZ"i",.t"n"el6-irttol eltero tdroloedeny kihelyezdse eset6n' 
.

_ ha a t6rol6ed6nyben-"-i"i.pureri (kommun6lis) hulladek k<ir6be nem tartoz6 anyag

kerult elhelveze,'" i;i i;;;;t'' rto ' epitesi tdrmel6k' allati tetem' mar6' m6rgezo

6*^*..-



anyag, elektronikai hullad6k, fblyekony vagy befbgyott zsiraddk, gyrilekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmfi, stlyf tAr1y, amely veszelyezteti a
hullad6kszillilissal foglalkozo alkalmazott eg6szs6ger, vagy megrongdlhatja a
gyiijt<iberendezdst, kezel6 berendez6st, illerye erElmatlanilisa sordn veszelyezteti a

kcimyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvdnyos, zilrt tiirol6edenyben, illetve nem a Kiizszolgdltat6t6l
vds6rolt jelzett zsrikban keriil krhelyezesre,

- a hullad6k oly m6don kerul kihelyezdsre, hogy a tdrol6ed6ny mozgatiisakor a
kisz6r6dds vesz6lye fenn6ll (nem lezart, illetve sdrult ed6ny)

- ha a tiirol6edeny k6rtll szabrill'talanul, annak mozgatAst es iiritest akadiilyoz6 m6don
tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a tiiroloed6nyek jelzese bevezet6sre keriil - a tiirol6ed6nyek matnciljanak
hiriarya, illetve senilese eset6n.

7. Az alvdllalkozr6 / teljesitesi seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kizszolgiltat6 jogosult alvrillalkozo(ka)t rgenybe venni. A Kdzszolg{ltat6 az
alvaltalkoz6 ig6nybevdtel6t koteles az 6nkorminyzat szrlmrira bejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvdllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgfltat6 ugy felel,
mintha maga jrlrt volna el.

8. A Ktizszolgiltatis tetjesitds6vel osszefugg6 adatszolgiiltatiis biztositdsa 6rdekeben a
Kiizszolgr{ltat6 az l./ pontban meghatrlrozott szolgdltatiisi teriiletre vonatkozoan elktilonitett
nyilvdntartrlsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgilltatisi teriiletrril elszillitott
es drtalmatlanitott telepulesi hul lad6k mennyiseg6t.

9. A kcizszolgriltatris igenybevetel6re kotelezetteknek a kdzszolgdltatiis tetjesitds6vel
kapcsolatos min<isegi 6szreveteleit, kifog6sait ir6sban a K6zszolgdltat6 szekhelydre (7632
Pecs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kdzsmlgdltat6
kdteles azokat irrisban, l5 napon beltil megvdlaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre koteles a
Kdzszolgdltat6 komyezetszennyezds eseteben, ha az a kdzszolgeltatisi tevdkenyseg6vel
okozati cisszeftiggesben van, Amennyiben a panasz, eszrev6tel az 5nkorminyzat helyi
hulladekkezelesi krizszolg6ltatiis rendjer6l sz6l6 rendelet6nek rendelkezeset kifbgasolja, a
Kdzszolgdltat6 30 napon belul kriteles az iigyiratot - a panurszos egyidejti drtesitdse mellett-
az Onkorminyzathoz megkuldeni.

10. Kiizszolgdltatdsdija
10.1. A hullad6kgazdrilkoddsi krizszolg6ltatrisi dijat a Map-ar Energetikai es Kdzmii-
szzb|lyozAsi Hivatal javaslatiinak figyelembeveteldvel az illetekes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordindl6 szerv szedi be.

A Ht. 32lA. $-a alapjrin az rillami hulladdkgazdrilkoddsi kozfeladat keretdben az 6llam beszedi
a krizszolgiiltatiisi dijat es kifizeti a kdzszolgaltat6knak a hulladdkgazdrilkodrisi
k<izszolgrlltauisi dij megdllapiuisridrt felel6s minisder eltrl meghatirozott szolgiiltatiisi dijat,
Az rlllam e t'eladatainak elkitrisrira koordin6l6 szervezetet (a tovebbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi kdzszolgeltat6, a telepiilesi 6nkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazdrilkodrisi
ldtesitmeny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordiniilo szerv
feladatk6r6nek gyakorliisiihoz szilkseges.
A miniszter rendeletben allapitja meg a beszedett krlzszolgiiltatilsi dij felosaris6nak elvet. A
miniszter a Koordindl6 szerv javaslatiiLnak figyelembevetelevel rendeletben allapitja meg a
Koordinrilo szerv dltal a kozszolgeltat6nak fizetend6 szolgriltaalsi dijat.

5.^,-



10.2 A ktizszolgeltato eltal alkalmazott kcizszolgaltatiisi dij megallapitasa a Ht. 46-48.$

91.$, valamint a6412008. (11t.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfeleloen tdrtdnt.

0rit6si diiak:

a) A termds:etes szemlly ingatlanha.szndl1k itltal fi:etendd lakossdqi d[tak:

A term$szetes szemely ingatlanhaszniil6k tekintet6ben a k6zszolgriltatrisi dijfizetdsi
kotelezetts6get az Onkormdnyzat teljesiti.

ra 385/2014 (XII 3l) Korm rendelet szerint lakoingatlant egyedol es dletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhasznilo r6szdre, a leleprilisi dnkorm6nyzat eltal kiadon igazol6s alapj6n

b)
l l0litcrcs edeny: 98,- Ft + AFA
I100 literes edenY: 985,- Ft + AFA

c) 
l2o literes edeny:97,- Ft+AFA

1100 literes ed6nY: 887,- Ft + AFA

d) l'dbblethulluttik gyrijtes6re szotgdl6 zsdk 6ra: 361,- Ft+Afa/db.

Szerz6do Felek az iiltaliinos forgalmi ad6 megfizetese tekinteteben mindenkor a hatiilyos

AFA+rlrv6ny rendelkezdseinek megfeleloen jrimak el.

ll. Allami hullad6kgazdrilkoddsi kdzfeladaGellitis
I I .l Az rillami hulladekgazdrilkodrisi krizfeladat ellitrisrira l6trehozott szewezet

krjeklleser<il, feladatkorer6l, az adatkezeles modjrir6l, valamint az adatszolgdltatiisi
kotelezettsdgek reszletes szabdlyair6l szolo 6912016. (III. 3l ) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend ) 3 $ (l) bekezddse alapjrin a Korminy a Ht. 321A. $ (l) bekezdesben

meghatarozott feladatoka Koordiniil6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladekgazdrilkodrisi
Koordinrll6 6s Vagyonkezel6 Zartkorten Mfikod6 Reszv6nytrirsasrigot jel6lte ki.

11 .2 A Koordin6l6 szerv a kozszolgdltat6si dijakra vonatkoz6 szamlikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szennti adatszolg6ltatris alapjdn 6llitla ki. A kozszotgdltato hirinyos vagy-

kesedelmes adatszolgiiltatrisa eseten a Koordiniil6 szerv a nem megfelel6 adatszolgiiltatdssal
erintett ingatlanhaszniil6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv iiltal legut6bb kisziimli2ott
kdzszolgriltatiisi dij161 6llit ki szrimlit. Az ezzel dsszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekcio esetdn

minden helltellasi kotelezettseg a Kozszolgdltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgAltatiisi

dijkukinbrizet pozit(v merleget a Koordiniil6 szerv a kdzszolgiltat6nak fizetend6 esed6kes

szolg6ltatdsi dijba beszimitja. A kiizszolgdltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgriltatrisrib6l
ered6, a Koordinill6 szerv riltal nem megfelel6 adattartalommal kirillitott sziml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezmenyert a Ktizszolgdltatot terheli a felel<isseg.

Edenvm6ret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dij
(Ft + Afa)

Havi dij
(Ft + Afa)

11G.120 liter 80 88,- 30 506,-

80 liter 0 64,- 0

60 liter* 0 ,18.- 0

Osszesen: 30.506,-

6.^"^_-



I1.3 A Koordinalo szetv az Adatkorm.rend. 20. g (1) bekezd6s szennti adatszolgiltatrisbol
kiindulva megrlllapitla azon ingatlanok koret, amelyre nincs kdzszolgiiltatisi dijfizetes
meghat6rozva az adatszolgaltatiisban, ugyanakkor velelmezhet6, hogy az ingitlannal
risszeftiggdsben teljesites tdrtdnt. A Koordindl6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kemi, az illetdkes hatosrigt6l a 20. g (l) bekezdes szennti adatszolgflt;r6sb6l hienyz6
ingatlanok 6s szrikseges adataik megiillapitrisa 6rdek6ben.
A fentiek alapjin ftgzite11 ingatlanok adatait a Koordinrll6 szerv megkiildi a
krizszolgiiltat6nak, es felhivja a kozszolgriltat6t, hogy a megkuldott ingattanoko-n vegzett
szolgiiltatiisiinak megfelel6en korrigrilja a 20. g (l) bekezd6s szerinii adatszolgriltatdst
legkes6bb az drtesites k6zhezvdtelet krivet6 8 napon beliil.
A konekci6t kdvet6en - a kdzszolgdltat6 elt6r6 adatszolgiltatisa hi6ny6ban - a Koordinril6
szerv a kozszolgdltatisi dijat az ingatlantulajdonosnak szirmlAzza ki.

ll 4 A Koordinil6 szew a kiszdml|zott 6s az ingatlanhaszruil6 riltal hat irid6n beltil ki nem
fi zetett krizszolgdltatAsi dij behajuisa erdekeben intezkedik.

1 1.5 A Kdzszolgiiltat6 reszere a kdzszolgeiltatiisi szerzodesben rogzitett t'eladatok ellAtAsAert
a Koordindlo szerv a hulladekgazdrilko&isi krizszolgriltauisi dij megrillapitisadrt felel6s
miniszter elal meghatilrozott szol giiltatasi dij at fi zet.

1 1.6 A krizszolgdltato az onkormiinyzat, mint ell6ta,s6n felel6s .iltal kiadott
teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiltato teljesit6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem
merult fel. A teljesitesigazolisnak a kdzszolgdltato 6ltal a Koordin 616 szerv resz6re a
rendszeres adatszolgrlltatds keretdben torten6 megktilddse a szolgdltatrisi dij fizetdsdnek
feltetele
Az Onkormiinyzat kdteles a teljesit6sigazoldst a Kdzszolgrlltat6 r6sz6re a teljesitessel 6rintett
id6szakot kdvet6 5 napon beliil kradni. Amennyiben az Onkorm anyzsrt a teljesitesigazokis
kiadds6val alapos indok ndlkiil .k6sedelembe esik, ugy a krizszolgdltat6 jogosult i ezzel
kapcsolatban keletkez6 k6r6t az Onkormdnyzat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolgdltat6si dijban a hullad6kgazdrllkodilsi kozszolgaltatris teljes kdzvetlen koltsege
megteritesre kerul, igy a haszonanyag 6rt6kesitds6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a kcizszolgaltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniilo szerv riltal klel<ilt
szervezetnek rltadni. A haszonanyag-ertekesitdsb6l ered6 bevetel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

I L8 A Koordiniil6 szerv a hulladekgazdrllkodasi krizszolgrlltatrisi szerz6d6s Ht. 92lts. g (2)
bekezd6s szerinti megfeleloseget vizsgalja.
Az Adatkorm.rend. 4.8 (4) bekezddse alapj n az Onkormdnyzat a klzszolgdltatirsi szerzSdest
annak megkdt6set vagy m6dositiisiit krivet6en haladdktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus uton megkitldi a Koordiniito szerv r6szere

12. A kdzszolgdltatdsi szerzdd6s hatflya
Felek jelen szerz6dest 2019. jrilius 01. napj6val kezd<id6 hatrillyat, hatdrozott id6re, 202g.
december 31. napjAig kotik.

Felek a szerz6dest kdzds megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatlri{<.

13. AkiizszolgdltatSsiszerz6d6smegsziin6se
A k6zszolgriltatrisi szerz<ides megsziinik
aJ a benne meghat6rozott idotartam lejdrtrival,
b) a Kdzszolgiitat6 jogutod nelkiili megsziinesevel,
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c'l eldll6ssal, ha a teljesites m6g nem kezdoddtt meg,

d/ felmond6ssal
e./ a felek koz6s megegyez6sevel.

l3.l Az Onkormdnyzat a ktizszolgiltatasi szerz6dest a Polgrl,ri Tdrvenyktinyvben

meghaterozott felmondiisi okokon ttlmen6en akkor mondhatja fe[, ha a

Kozszolgriltat6
o a hulladekgazdrilkodrisi kdzszolgiiltat6s elliitrisa sordn a kdrnyezet v6delmere

vonatkozo jogszabrilyok vagy a rh vonatkoz6 hat6srigi ddntes el6iriisait sulyosan

megsdrtette, 6s ennek tdnyet a birosiig vagy a hatosdg joger6sen megiillapitotta,

. a szerz6ddsben megaillapitott kdtelezettseget neki felrohato m6don stlyosan

megsertette.

- A hulladdkgazdalkodrlsi kdzszolgiltatdsi szerz6dest az onkormanyzat felmondja, ha a

K<izszolgiiltato nem rendelkezik minositesi engedellyel vagy megfelelosegi v6lemennyel.

13.2 A Kozszolgiiltat6 a Polg6ri Tdrv6nykrlnyvben meghat6rozottakon tirlmen6en a

kdzszolg6ltarisi szerz<tdest akkor mondhatja fel, ha

. az Onkorm6nyzat a kdzszolgriltalisi szerz6d6sben meghatiirozott kdtelezettseget -

a Kozszolg6ltato felszolitiisa ellen6re - sirlyosan megserti, es ezzel a
Kozszolgaltat6nak krirt okoz, vagy akadalyozza a hulladekgazdrilkodasi

k rizszolgiil tatiis teljesit6s6t; vagy

o a krizszolgiiltatasi szerz6d6s megkdteset krivet6en hatrilyba l6pett jogszab6ly a

kdzszolgiiltatiisi szerz6dds tartalmi elemeit lgy vdltoztatj a meg, hogy az a

K6zszolgiiltat6nak a hulladdkgazd.ilkod6si kOzszolgrlltatiis szerz6d6sszerii

teUesitese kdrebe tartoz6 l6nyeges esjogos drdekeit jelentos mertekben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrllkodrisi szerz6dest a krizszolgdltato felmondja, a telepiil6si

rinkormrlnyzat haladdklalanul gondoskodik az rij k6zszolgrlltat6 kivrilasztis6r6l

A fentiek teljestilese eseten a kozszolgiiltatdsi szerz6d6s felmondiisi ideje 6 honap

A felmond6si rd6 alatt a Kdzszolgaltat6 a hulladekgazdrilkoddsi kdzszolgAl@test viiltozatlanul

elldtja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormiinyzatnak felr6hato okb6t meghirisul, illewe ha a

szerzod6s neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormanyzat az 6ves k<izszolgilltatasi dij 50o/o-

6nak megfelelti meghiusul6si ktitber fi zetes6re kciteles.

14. Eljfrds a szerzdd(* megsziinese eset6n

A k<tzszoigriltatrisi szerz6d6s megsziin6se vagy megsziintetese eset6n a Kozszolgiitatd az'itj
krizszolgdltat6 krvdlaszuisrlig, de legfeljebb 6 honapig a krizszolgiiltatiist viiltozatlanul ell6tja.

A hulladekgazdalkodiisi kozszolgeltatasi szerz6des megsztnese eset6n a kdzszolgriltatrls

ell6tasrival kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait es nyilvrintartiisait a K0zszolgiiltat6 a

telepulesi dnkormanyzatnak a k<izszolgdltatasi szerzodds megsztnese napjrin 6tadja

15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymas k<izotti Ulrgyalasok

sorrin i gyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrlt a Felek t6rgyakis utjriur 60 napon belill nem tudjdk rendezni, a bir6sdgi

eljards lefolyat6siira a Pecsi J6r:isbir6s6g, illetve 6rtekhat6rt6l fiigg6en a Pecsi Ttirvenyszik
illet6kessdget kcltik ki.

16. Ertesitesek
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A jelen szerzoddssel kapcsolatos brirmely igen)t vagy nyilatkozatot, kdvetelest iriisba kell
foglalni.
A szerz6des teljesitdsevel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormdnyzat reszer6l:
nev: Kirizs Zsolt polg6rmester
telefon: 06-82 I 466 -926
e-mail:

a Kdzszolgdltat6 r6sz6r6l:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon. 721 805420
e-mail: del konr'iidelkom hu

A kapcsolattartok adatait (nevet, cimdt, e-mail cimet, telefonsziiLrniit, stb.) a Felek kizir(iag a
szerz6des teljesitesevel risszefiigg6 kapcsolattartiis celjab6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egyeb jogos erdekek erv6nyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds soriin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatvddelmi szabiilyzataik rendelkezesei szerint jdmak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazddlkoddsiprogram
A Kdzszolgiiltat6 kdteles igenybe venni a Mecsek-Driiva Hulladekgazdiilkod6si projekt
keretdben megval6sulo l6tesitmenyeket 6s eszk<izoket a kdzszolgiilta&ls tlljesitese kapcsrin.

Felek kdtelezettseget vdllalnak, hogy aldvetik magukat a Tersuldsi randcs hatArozatarnak.

18. Reszleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
ervdnytelen vagy krkenyszerithetetlen, vagy valamelyik sre.v, ,agy hatosrig, vagy birosdg
annak drv6nytelens6g6r dllapitja meg, rigy a szerzddds tobLi reszJ driinyes es
kikdnyszerithet6, kivdve, ha anelkiil bri,rmelyik F6l a szerzoddst nem kotritte volna meg.

A jelen szerz<idesben nem szabitlyozoll k6rdesekben els<isorban a hulladekr6l sz6lo 2012. evrclxxxv. tdrveny (Ht.), a krrzbeszerz6sek6l szol6 2015. 6vi cXLIII. t<irveny (Kbt.), a
Magyarorsziig dnkormrinyzatairol szol6 2011. evi clxxxx tdrvdny (Mdtv), vaiamint a
Polg6,ri rorvenyk<inyvr6l szolo 2013. evi v. t6rv6ny (ftk.) rendelkezesii, iuetve a vonatkozo
iqazati j o gszab itl yok i r6nyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se utrin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j 6v 6hagy6lag i1irk al|.

Kast6lyosdom b 6, 2019. 6v j rilius htinap I 6. nap D6l-Kcm Nrn rcfit Kft.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg{ltatri

a D6l-Kom Nonprofil Kfl. r6sz6r6l
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