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HULLADEKGAZDAT,ToUAsT rozszoLGALTATAsr szERZ6oBs

amely letrej ott egl,rdszt: P6terhida Kiizs6g Onkorm:in yzata
szekhely: 7 582 Peterhida, Fo u. 50.
PIR sz6m: 400170
ad6szdm: I 54001 7 6-2-14
kepviseli: Kril6 Timea polg6rmester
mint 0 nko rmdny zat, a tov6bbi akban : O n ko r miny zat

D6l-Ko m D 6l- Dunrin tri li Ko m mun 6lis Szolgriltatri
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gii Tfrsasfg
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
ce gj e gyzek szama: 02-09 -0 64 5 5 6
adoszdma'. I 1541 587-2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kokdny Region6lis
Hulladdkke zelo Kozpontl
KSH sz6ma: 1 I 541 587-38 ll-572-02
kdpviseli: Bir6 Peter iigyvezeto
mint Kozszolgiiltat6, a tov6bbiakban : Kiizszolgriltatri

m6sreszt:

- toviibbiakban egyiittesen:
felt6telek mellett:

Felek - kcizott az alulirott helyen es napon az alihbiak

SzerziSdo felek jelen kcizszolg6ltat6si szerzodes megkcit6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzdsekrol sz6lo 2015. evi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a k<izbeszerzdsi
6rt6khat6rok:
a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerzesi
drt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);
b) a kozponti kdltsegvet6srol sz6l6 tdrv6nyben meghatirozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s
beszerzesi drtekhatiirok (a tov6bbiakban : nemzeti drtekhatrirok).
(3) Az egyes beszerz6si tdrgyak eseteben alkalmazando nemzeti 6rt6khat6rokat a kozponti
kdltsegvetesrol sz6l6 tiirvenyben dvente kell meghatdrozni. Az egyes beszerzdsi tirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s 6rt6khatitrokat a mindenkori kciltsdgvet6si tcirv6nyben dvente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. S (3) bekezd6se szerint a szolgiitatils becstilt drtdke olyan szerzodds eseteben,
amely nem tartalm azza a telj es dij at:
a) hatdrozott idore, ndgy evre vagy ann6l rcividebb idore kdtendd szerziSdes eset6n a szerzodes
idotartama alatti ellens zolgitltatds
b) hatfurozatlan idore kdtdtt szerzodes vagy regy evndl hosszabb id6re kritendo szerzod6s
eseten a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K6ztilrsasiig 2019. dvi kciltsdgvet6s6rol sz6lo 2018. 6vi L. torvdny 72. g (l)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzesi
ertekhatdr 2019.janu6r 1-j6tol szolg6ltat6s megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kozbeszerzdsi eljiiriis
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a telepi.il6si hullad6k gytijtdsdre, sziillit6sra es kezeldsre vonatkoz6
kcizszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa drdekdben a teleptilesi hulladekhoz kapcsol6d6
jogok 6s kcitelezetts6gek rendez6s6re, M ezzel kapcsolatos helyi onkormiinyzati rendelet
vegrehajt6sdra az al6bbi szerzod6st kdtik meg:

l. A szerziidOs c6lja

1.1. Magyarorszdghelyi onkormdnyzalairol sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kordben
ell6tand6 helyi rinkormilnyzati feladatok koze tartozik kiilondsen a hulladdkgazddlkod6s
6s a kornyezet-egeszs6giigy (kciztisztas6g, teleptilesi kornyezet tisztas6g6nak biztositiisa,
rovar- es r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irveny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezdese

szerint a telepiil6si onkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatris ell6t6s6t a

kcizszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi szerzodes ritj6n biztosida.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyzat K6pviselo-testiilete ...... Kt.sz.
hatdrozata alapj 6n j ott l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Pdterhida Kozsdg kozigazgatdsi terUletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhaszniio) keletkezo telepi.ildsi szil6rd hulladek kezeldsdre fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hatiilyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 k<iz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezettsdgeit szabalyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltatrit az alihb meghat6rozott feladatok
elvdgzes6vel:
Pdterhida Kozs6g kdzigazgat6si teriileten a teleptil6si hullad6k begytijtesevel es elhelyez6s

c6lj6b6l tort6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rcigzitett idotartamban, valamint
keze I e sdve I 6 s 6rtalmatl anit6s6val kci zszo I gal tatisi szeruo de s keret6ben :

- vegyes hullad6k gytijtese, kezelese sz6llit6sa heti I alkalommal
- lomtalanitiis 6vente I alkalommal
- elkiilcinitett/szelektiv/hullad6kgyrijt6s

2.2. A Kiizszolgriltat6 v6llalja, hogy a2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvdgzdset2020.
janu6r l-jdn megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjSn a Kiizszolgiitatfi, a Ht.-ben, illetve az tde vonatkoz6
jogszab6lyoknak es az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Pdterhida Kozsdg kozigazgat6si teriiletdn a teleptildsi hulladek gytijtesdre 6s kezelesdre

ir6nyul6 kozszolg6ltat6sok elliitrls6ra.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: telepi.il6si hullad6k gyujtds6re 6s keze16sere irrinyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszn6l6
ahir;,tartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdes6re tekintettel.

A kdzszolgdltat6s teljesit6s6nek tertileti kiterjedese: P6terhida Kcizseg kozigazgat6si tertiletdn.
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A kozszolg6ltatiis kcirdbe tartozo hulladdk elhelyez6se es kezel6se: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezeli5 Klzpontban vagy 6trak65llom6son, illetve m6s, kcimyezetv6delmi, mtikcidesi
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo letesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gv6llalfsa

3.1. Az 6nkorm:{nyzat a 2. pontban irt kcizszolgdltatris ell6t6s6ra a Kiizszolgriltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3.2. Az 6 n kormr{nyzat kotelezettsdget v6llal :

a) a kiizszolgiiltatiis hat6kony 6s folyamatos ellittirsirhoz a Kiizszolgiitat6 szitmdra
sztiks6 ge s inform6ci 6k 6 s adatok szolgl,ltatdsdr a,

b) a k<jzszolg6ltatris kcir6be nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kcizszolg6ltat6ssal torteno osszehangol6s6nak elosegit6sere,

c) a kdzszolg6ltatrisnak a telepiilesen vegzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak elosegitesere,
a Kiizszolg 6ltat6 kiziir6lagos kdzszol g6ltat6si j o g6nak bi zto sitiis6ra,
a teleptil6s lakoi vonatkoz6sdban nev- 6s cimjegyzek tfiadisira, adategyezetdsre,
kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolg6l6 adatok itaddsfua,
az Onkormdnyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy
mentesseg miatt felmertilo koltsdgek megterftdsdre,
a telepi.ildsi igenyek kielegitdsdre alkalmas hullad6k gyujtesere, sziillitrisdra, kezeldsere
szolgiil6 helyek es letesitmdnyek meghatiroz6siira. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kiizszolgfltatrival egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra.
hogy a kdzszolgitltato iivegye kdzteriileten a hulladekot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitatf 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,
a hullad6kszallit6 jrirmti szitmdra megfelelo ftviszonyok biztosit6siira, (ktil6n<is
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k6zrit rirszelvdnydbe bel6g6
fadgak leviig6s6ra.),
a kdzszolgirltat6s i szerzo dd s kozzetetelero I a he lyben szokdso s m6 don gondo sko di k,
gondoskodik az elkiilonitett hulladdkgyrijtesi rendszer helyi felteteleinek
megszervezdsdrol.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:
- A h|ztart6sban keletkezo :

- Vegyes hulladek heti egyszer
- (Udiilo ingatlanok eset6ben az ellitirsi idoszak 6 honap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.

47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhaszn6l6k rdsz6,re az 6ves hullad6kgazdrilkod6si
kozszo I grlltat6si d ij 5 0%-6t kel I meg6 I I apitan i. )

- Elkiilcinitetten gyrijtdtthullad6k
- Lom hullad6k dvente egyszeri alkalommal

t<irtdno cisszegyiij t6s6rol, elsz6llit6srir6l 6s kezel6s6rol.

- A gazdiikod6 szervezetekndl keletkezo hiutartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladek
cissze gyrij tesdrol, el sziill it6s6r6 I 6s keze I d s6rol.

- Az iitala tizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladek
6tvdteldrol, osszegyrijtdserol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

d)
e)

0
s)

h)

i)

i)
k)
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b) Adminis ztrativ feladatok :

- kdnyvelds,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- admini s ztr ircio, nyi lvrintart 6s, adatbdzi s - kezel 6 s

- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormfnyzattal egyiittmtikodve a fogyaszt6k szdmira konnyen hozzttferheto
tigyfdlszolg6lat 6s tilekoztatdsi rendszer mtikodtetdse (Kdzponti iigyf6lszolgdltat cime: 7632
Pecs, Sikl6si u.58.), valamint a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakossrigi t6jdkoztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltatri kotelezettseget vdllal tov6bb6:
a) akozszolgitltatds folyamatos 6s teljes k6ni ell6t6s6ra,
b) akozszolgitltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesitesdre,
c) a komyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositesi oszt6ly szerinti

kovetelmenyek biztositis6ra ds a minositdsi engedely hulladdkgazdrilkod6si
kozszolgriltatisi szerzodds hat6lyossdgrinak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a kozszolg6ltat6s teljesitds6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s minosdgu jdrmri, g6p, eszkoz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsziimri es k6pzettsegti szakember alkalmazisira,

e) a kdzszolg6ltatds folyamatos, biztonsfgos 6s bovitheto teljesitesehez sziikseges
fej leszt6sek 6s karbantartrisok elvd gzds6re,

D a kozszolg6ltat6s kdr6be tartozo hulladdk kezelds6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek ig6nybevdteldre,
g) nyilv6ntartdsi rendszer mtik<idtetes6re es a k<izszolg6ltat6s teljesitesdvel osszefiiggo

adatszolgiiltat6s rendszeres telj esites6re,
h) a nyilvdntart6si, adatkezelesi es adatszolg6ltatasi rendszer letrehoziis6hoz es folyamatos

m uk<idtetds6hez sziikse ges fe ltdtelek biztosit 6sir a,

i) a fogyasztok szitmira konnyen hozziferheto iigyfdlszolg6lat es tiijekoztat6si rendszer

mtikodtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevetelek elintez6si rendjdnek meg6llapitds6ra,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossegi korben bekcivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitesere,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gytijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilonbdzo
rirmert6kti gytij to ed6ny kd ztil v6l aszthas son,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolgdltat6 6ltal biztositott zs6k

forgalmazisilra,
n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazddlkodfsi Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6nyiinak

haszniiatira.

A Kozszolgriltat6 hulladdkgazd6lkod6si engeddlydnek szdma: OKTF-KP12538-1012016.,
PE/KFT/6 055-3 I 2017, P E/KTFO I 155 -7 120 18, PE/KTFO/0O3 63-2 I 20 19

A Kozszolgiltat6 megfelelosegi velemenyenek szitma'. OHKT - KP/ 17311-5/2018
A Kdzszolg6ltat6 min6sitesi engedelyenek sz6ma: PE/KTFO 101064-6 12019

5. Mentestil a Kiizszolgfiltat6 a 4./ pontban meghatirozott kdtelezettseg6tol vis maior
esetdn, tov6bb6 ha az Onkormrlnyzat nem biztosit az ingatlanok megkrizelitesehez olyan
irtviszonyokat /h6- 6s sikossdg mentessdg, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akozutl, amely a
Kiizszolgfltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes kozleked6sdt biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltatri az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkdzelebbi sz6llit6si napon kdteles

szolgdltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgu telepiil6si hulladdk elsziillit6s6ra is.
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6. A Kiizszolgiitat6jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llitiis6t:
az Onkormdnyzat rendeletdben eloirtt6l eltdro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

ha a t6rol6edenyben a teleptldsi (kommun6lis) hullad6k kcirebe nem tartozo anyag
kertilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, ko-, epitesi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, folyekony vagy befagyott zsiraddk, gyrilekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyf tirgy, amely veszelyezteti a
hulladdkszallit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, vagy megrongiilhatja a
gytij toberendezd st, i I I etve 6rtalmatlanit6sa so r6n v eszely ezteti a kdrnye zetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zitrt titrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgdltat6t6l
v 6s riro lt j e I zett zsitkban kertil ki he I y ezdsr e,

a hullad6k oly m6don kertl kihelyezdsre, hogy a t6rol6edeny mozgatitsakor a
kisz6r6d6s veszelye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sertilt ed6ny)
ha a t6rol6edeny kdriil szabiilytalanul, annak mozgatiist es iiritest akadiiyozo m6don
tdbblethulladdk kertilt kihelyezesre
amennyiben a t6rol6edenyek jelzese bevezetesre kertil - a tiirol6edenyek matrict!,inak
hiiinya, illetve s6ri.ilese esetdn.

7. Az alvdllalkozfl I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vilgezheto tev6kenys6gek

7.1. Kozszolgiltatdjogosult alv6llalkoz6kat igenybe venni. A Kiizszolgd,ltat6 az alviilalkozo
igdnybevetel6t kriteles az 6nkorm ilnyzat szdmira bejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevekenysdg66rt a Ktizszolgiltat| rigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolgr{ltatds teljesft6sdvel <isszeftiggo adatszolg6ltatris biztositilsa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltat6si tertiletrSl elsz6llitott
6s drtalmatlanitott telepiilesi hulladek mennyise g6t.

9. A krizszolg6ltat6s igenybevdtelere kotelezettek a kcizszolgSltatris teljes(tesevel
kapcsolatos minosdgi eszreveteleiket, kifog6saikat friisban a KiizszolgSltatti sz6khelyere
(7632 Pdcs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kozszolgirltat6 kdteles iriisban l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzkeddsre
k<iteles a Kdzszolgdltatri kornyezetszennyezl,s eset6ben, ha az a kiizszolgriltat6si
tevdkenysegdvel okozati dsszefi.iggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevetel az
Onkormiinyzat helyi hulladdkkezelesi kozszol96ltat6s rendjdrol sz6l6 rendeletenek
rendelkezdset kifog6solja, a KiizszolgSltat6 30 napon beltil kriteles az iigyiratot - a panaszos
egyidej ti ertesitdse mel lett- az 6n ko rm ilnyzathoz megktildeni.

10. Kdzszolgitltatris dija
10.1. A hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es K6zmri-
szabiiyozirsi Hivatal javaslatiinak figyelembevdteldvel az illetdkes miniszter rendeletben
6llapida meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hulladekgazd6lkod6si kozfeladat kereteben az iilam beszedi
a kcizszolgriltat6si dijat es kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si dij meg6llapititsdert felelos miniszter iiltal meghatdrozott szolgSltatirsi dijat,
Az tilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
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A helyi kozszolgiitato, a teleptil6si onkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot es informiici6t, ami a Koordin6l6 szerv
fe Iadatkorenek gyakorl6s6hoz sztiksege s.

A miniszter rendeletben allapida meg a beszedett k6zszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatdnak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapida meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolgdltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2

A kdzszolgiitat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg5llapit6sa aHt. 46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irtdnt.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 [rit6si dij
(FO

60 liter* 48;
80 liter 64;
I l0 liter 88,-

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl 6s eletvitelszenien haszniil6 termdszetes
szemely ingatlanhaszndlo reszere, a telepUl6si dnkormdnyzat riltal kiadott igazolils alapj6n.

Tobblethulladek gytij t6s6re szolgril6 zsitk ir a: 3 6 1, - Ft+A fal db.

Ipari (.eazd6lkodo szervezetek) dijak:

Edenymdret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(F0

70 liter 62;
1 l0 liter 98.-
240liter 215.-
I 100 liter 985.-

Eddnymdret Egyszeri nett6 tiritesi dij
rFt)

70 liter 56,-
120 liter 97;
240 hter 193,-
I 100 liter 887,-

Szerzodo Felek az iitalilnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hatrilyos
ApR t<irveny rendelkez6seinek megfeleloen j6mak el.

11. Allamihullad6kgazdSlkoddsikiizfeladat-ellitis

I l.l Az 6llami hulladekgazd6lkod6si kozfeladat ell6tris6ra l6trehozott szervezet
kijelciles6rol, feladatkor6rol, az adatkezeles m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
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kotelezettsdgek reszletes szabfiyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3.$ (l) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghatirozott feladatokra Koordinil6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordindl6 6s Vagyonkezelo Zirtkortien Mukddo R6szvdnyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.S (l) bekezdese szerinti adatszolg6ltat6s alapjrln dllitja ki. A k<izszolgiitato hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgilltatiisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatrissal
drintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordin6l6 szery riltal legut6bb kiszirmllzott
kdzszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szimlirt. Az ezzel cisszefiigg6sben keletkezo dijkonekci6 eseten

minden helytdll6si k6telezettseg a kozszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolg6ltat6si
dijkiildnbozet poziriv m6rleg6t a Koordiniil6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendo esedekes

szolgiiltat6si dijba beszamida. A kozszolgaltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv itltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezmdny6rt akozszolgitltat6t terheli a feleloss6g.

lf.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok koret, amelyre nincs kcizszolgiiltat6si dijfizetds
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefiiggdsben teljesitds tort6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgiitatdsb6l hiinyzo
ingatlanok es sztikseges adataik meg6llapit6sa drdekdben.
A fentiek alapjdn rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitatot, hogy a megkiildcitt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6st
legkesobb az ertesit6s kezhezvetel6t ktiveto 8 napon beltil.
A konekci6t kcivetoen - a kdzszolgiitato eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kci zszo I 96l tat6s i dij at az ingatlantul aj dono sn ak szttmlinza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s azingatlanhaszndl6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem
fi zetett kozszolg6ltat6si dij behajt6sa erdekeben intdzkedik.

ll.5 A Kozszolg6ltat6 r6szdre akozszolgirltatiisi szerzodesben rdgzitett feladatok ellatAs{iefi
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdiikoditsi kdzszolgaltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
mini s zter 6ltal me ghat 6r o zott szol gitltatits i dij at fi zet.

11.6 A kcizszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos iital kiadott
teljesitdsigazoldssal igazolja, hogy a k<izszolg6ltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem

mertilt fel. A teljesitesigazol6:snak a kdzszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r€,szere a

rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tdrt6no megki.ildese a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzal koteles a teljesitesigazol6st a Kdzszolgriltat6 reszere a teljesitessel erintett
idoszakot k<iveto 5 napon belill kiadni. Amennyiben az Onkorminyzat a teljesitesigazolls
kiad6sival alapos indok n6lktil kesedelembe esik, rigy a kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirtt az 0nkorm6nyzat fel6 ervenyesiteni.

ll.7 A szolgdltat6si dijban a hulladekgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s teljes kdzvetlen kdltsege
megtdritesre kertil, igy a haszonanyag 6rtekesitesdrol a KoordinSl6 szerv gondoskodik [gy.
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag ert6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.
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11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgdltat6si szerzodds Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfel elos eget vizsgillja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormtnyzat a k6zszolgriltatasi szerzodest
annak megkot6s6t vagy m6dosit6srlt kovetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv reszere.

12. A kiizszolgriltat:isi szerzdd6s hatdlya

Felek jelen szerzod6st 2020. janurlr 01. napj6val kezdodo hat6llyal hatirozott idore, 2029.
december 31. napjiig kiitik.

Felek a szerziidest kcizcis megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgriltatrisiszerz6d6smegsziin6se

A krizszolg6ltat6si szerzod6s megszrinik
a) a berne meghat6rozott idotartam lej drtrival,
b) a Kdzszolgiltatri j o gut6d nd lktili me gsztindsdve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdodiitt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek kozos megegyez6s6vel

13.1 Az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod,est a Polg6ri Tcirvdnykdnyvben
meghatirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kcizszolg6ltat6

. a hullad6kgazd6lkoddsi krizszolg6ltatiis elldtrisa sor6n a kcirnyezet vddelmdre
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rii vonatkoz6 hat6s6gi drintds eloir6sait sulyosan
megsdrtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy ahat6srig jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzodesben meg6llapitott kdtelezettsegdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsertette.

A hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltat6si szerzoddst az Onkormdnyzat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minositesi engeddllyel vagy megfelelosegi velemennyel

13.2 A Kdzszolgriltat6 a Polg6ri Tdrvenykcinyvben meghat6rozottakon tulmenoen a
kdzszolg6ltatdsi szerzoddst akkor mondhada fel, ha

. az Onkormrlnyzat akiSzszolgiitatdsi szerzod6sben meghat6rozott k<itelezettsdget -
a Kozszolg6ltato felsz6lit6sa ellen6re - sirlyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kdzszolgdltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazd6lkod6si
k<izszolg6ltat6s teljesit6sdt; vagy

o a kdzszolgilltatisi szerzodes megk<it6sdt krivetoen hatilyba lepett jogszab6ly a
kozszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit ugy viitoztatja heg, hogy az a
Ktizszolgriltat6nak a hulladekgazdrilkod6si krizszol96ltat6s szerzod6sszeni
teljesitdse k<ir6be tartozo lenyeges es jogos erdekeit jelentos mdrtdkben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkodiisi szerzoddst a krizszolgriltat6 felmondja, a telepiilesi
dnkorm6nyzathaladektalanul gondoskodrkazujkozszolgiitat6 kiv6lasztitsdrol.

A fentiek teljesiil6se esetdn a kcizszolgiiltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kdzszolgdltato a hulladdkgazd6lkod6si kozszo196ltat6st v6ltozatlanul
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ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a

szerzodes neki fetr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves krizszolg6ltat6si dij 50%-
iinak megfelelo meghirisul6si kritb6r fizetdsdre k<iteles.

14. Eljirrls a szerz6d6s megszfin6se eset6n

A kozszolg6ltatdsi szerzod6s megsztinese vagy megszrintetese eset6n a Kiizszolgiitato az i1
kozszolg6ltat6 kiviilasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolg6ltatiist vitltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd{ikoddsi kdzszolgdltat6si szerzodds megsztinese eset6n a kcizszolg{.ltatds
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban ldvo i.igyek iratait ds nyilvantart6sait a Kdzszolgiitat6 a

teleptildsi dnkormdnyzatnak a kcizszolg6ltat6si szerzodes megszundse napj6n itadla.

15. Jogvitik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis kcizritti targyaldsok

sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvittit a Felek targyal6s [tj6n 60 napon beliil nem tudjak rendezni, a bir6s6gi

elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi J6r6sbiros6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nyszdk

illet6kesseg6t kdtik ki.

16. f rtesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesitesevel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nko rm inyzat resz6rol :

nev: Kril6 Timea polg6rmester
telefon: 821491-031
e-mail : babocsa@somogy.hu

a Kdzszolgiitatil re sz6ro I :

n6v: Bir6 Pdter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazdilkodr{si Program

A Kiizszolgiltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

kereteben megval6sulo l6tesitm6nyeket es eszk<izoket a kdzszolg6ltat6s teljesit6se kapcsdn.

Felek kdtelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatiirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik rdsze

{rvenytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sirg, vagy bir6s6g
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annak 6rv6nytelenseg6t 6llapitja ffieg, ,igy a szerzod6s tdbbi resze drvdnyes ds
kikenyszeritheto, kivdve, ha anelkiil b6rmelyik Fel a szeruodest nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott kdrd6sekben elsosorban a hulladdk6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t6rv6ny (Ht.), a kozbeszerzesekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torvdny (Kbt.), a
Magyarorsz6g <inkorminyzatair6l szolS 2011. evi CLXXXX. tcirvdny (Mdtv), valamint a
Polg6ri Torv6nykonyvrol szolo 2013. dvi V. tiirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazati j ogszabrilyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvasiisa es 6rtelmezese ut6n, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezict, j 6v6hagy 6lag irj 6k al6.

D6l-Kom Ncnprofit Kft.
7632 P6cs, Sikt6si rit 52.

C6gjegyz6kszdm : 02-09-064556
Ad6szdm: 11 541 S8Z -2-02
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Kiizszolgfltatri
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