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- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az ali.Jcbiak

feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kcizszolg6ltat6si szerzodes megkotdsekor figyelembe vettek a

kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tv. 15. $-At, mely szerint a kcizbeszerzesi
ert6khat6rok:
a) europai uni6s jogi aktusban meghatitrozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s beszerzesi
drtdkhat6rok (a tovdbbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);
b) a kdzponti kolts6gvet6srol sz6l6 tcirv6nyben meghatirozott kozbeszerzdsi 6s koncesszi6s
be szerze s i ertekhatdrok ( a tov6bbiakban : nemzeti 6rtdkhat6rok).
(3) Az egyes beszerzesi t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti drtdkhat6rokat a kdzponti
kciltsdgvetdsrol sz6l6 trirv6nyben evente kell meghatirozni. Az egyes beszerzdsi trirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -
unios ertekhatarokat a mindenkori kolts6gvetesi torvenyben dvente rogziteni kell.
A Kbt. 17. S (3) bekezdese szerint a szolgiiltatas becstilt erteke olyan szerzodes esetdben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatirozott idore, n6gy evre vagy ann6l rdvidebb idore kdtendo szerzod6s eset6n aszerzodes
idotartama alatti ellens zolgiitatis;
b) haltrozatlan idore kot6tt szerzod6s vagy negy 6vndl hosszabb idore kdtendo szerzodes
esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztarsas6g 2019. dvi koltsdgvetds6rol sz6l6 2018. 6vi L. torv6ny 72. $ (1)
bekezdese rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzesi
6rtekhat6r 2019.janu6r l-j6tol szolgtitatits megrendelese eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodes nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hulladdk gyrijtdsdre, szdllit6sra ds kezeldsre vonatkoz6
k6zszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztositiisa erdekdben a telepiildsi hulladekhoz kapcsol6d6
jogok es k<itelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi onkormiinyzati rendelet
vdgrehajt6sdra az al6bbi szerzod6st kdtik meg:

1. A szerz6d6s c6lja

l.l. Magyarorszdghelyi cinkormiinyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXIX. t<irveny 13. $ (l)
bekezdese szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kordben
elliitand6 helyi 6nkormdnyzati feladatok koze tartozik ktilcin<isen a hulladekgazdiilkod6s
es a kornyezet-egdszs6giigy (kciztisztasrig, telepiil6si kcirnyezet tisztasdg6nak biztositiisa,
rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torvdny (atov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddse
szerint a teleptil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkodrisi kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kdzszolg6ltat6val kdtott hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerzod6s ritj6n biztosida.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorminyzat Kdpviselo-testtilete ...... Kt.sz.
halilrozata alapj6n jcitt ldtre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Rinyarijndp K<izsdg kozigazgatdsi teriiletdn az
ingatlantulajdonosoknill, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznttl6) keletkezo telepiil6si szilird hulladdk kezelesdre fenn6ll6 kozszolg6ltatdssal
kapcsolatban a hatrilyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorm{nyzat ds a
Kiizszolgfltat6 kcizdtti kapcsolatot, a Felek jogait ds kotelezettsdgeit szabtiyozza.

)
2.1. Az Onkormr{nyzat megbizza a Kiizszolgriltat(tt az alibb meghat6rozott feladatok
elvdgz6sdvel:
Rinyarijn6p Kozsdg kdzigazgatiisi teriilet6n a telepiildsi hullad6k begyrijt6sdvel 6s elhelyezes
cdlj6b6l tdrteno rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezelesdvel 6s iirtalmatlanft6s6val kozszolg6ltatisi szerziSd6s kereteben:

- vegyes hulladek gyrijtese, kezeldse szillitrisa heti I alkalommal
- lomtalanit6s evente I alkalommal
- elktilonitett/szelektiv/ hulladekgytijtes

2.2. A Kiizszolgiltat6 v6llalja, hogy a2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvegzdset2020.
janu6r l-jdn megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiitat|, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizrir6lagosan jogosult
Rinyarijndp Kcizsdg kozigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hullad6k gytijtdsdre 6s kezelds6re
i r6nyul6 ko zszolgiitatdsok ellititsdr a.

A k<izszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hulladdk gyrijtds6re ds kezelesdre ir6nyulo
k6zszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6
ahdztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszdtkepezo vegyes hulladek6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezddsdre tekintettel.

A kdzszolg6ltatds teljesitesenek teriileti kiterjed6se: Rinyarijndp Kdzs6g kozigazgatdsi
tertileten.
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A kdzszolgiiltatds kdr6be tartozo hulladdk elhelyezdse ds kezeldse: a Kdkenyi Region6lis
Hullad6kkezelS Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdmyezetvddelmi, mtikdddsi
engedellyel rendelkezo hulladdkkezelo l6tesitmdnyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gv6llal:isa

3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt k<izszolg6ltat6s ell6t6silra a Ktizszolgdltat6nak
kiziir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az 6 nko rm :lnyzat k<ite lezetts6get v6l lal :

a) a kdzszolgiiltatris hat6kony es folyamatos elkit6s6hoz a Kiizszolgilltat| szimira
szUksd ge s informiici6k es adatok szolg6ltatas6ra,

b) a kozszolg6ltat6s k6r6be nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si tev6kenysdgek
kcizszol96ltat6ssal tort6no cisszehangol6s6nak elosegit6s6re,

c) a kozszolg6ltat6snak a teleptildsen vegzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6
cisszehangolSs6nak e lo segit6sere,

d) a Kiizszo I g iltat6 kizitr 6lagos ko zszo I g6ltat6si j o gdnak bizto sit6s6ra,
e) a telepi.ilds lak6i vonatkoziis6ban ndv- ds cfmjegyzek fitaddsfura, adategyezet6sre,
0 kedvezmeny', mentess6g eseten annak alapj6ul szolgiil6 adatok futadasifia,
g) az Onkormlnyzat iiltal rendeletben, vagy egyeb modon biztositott dijkedvezmeny vagy

mentessd g m i att felmeri.ilo kcilts6gek me gtdritesere,
h) a telepiil6si igenyek kiel6git6sere alkalmas hulladek gyrijt6sdre, sziilitdsdra. kezelds6re

szolg6l6 helyek es l6tesitmdnyek meghatitrozirsdra. Ennek keret6ben kijekili - a
Kiizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra.
hogy a klzszolgiitat6 ritvegye kdztertileten a hulladekot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolghltat6 6ltal alkalmazott gepjitrmrivel nem tud behajtani,

i) a hulladekszrillit6 j6rmti szamira megfelelo fitviszonyok biztositiisdra, (ki.ilcinos
tekintettel a tdli h6- es sikossiig-mentesitesre, valamint a kozrit tirszelvdnydbe bel6g6
fa6gak lev6g6srira.),

j) akdzszolgirltat6si szerzi5deskozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6sdrol.

4. AKiizszolg{ltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kozszolgiitato gondoskodik:
- A hdztart6sban keletkezo:

- Vegyes hulladek heti egyszer
- (Udiiloingatlanokeset6ben azellitirsiidoszak6h6nap-6prilist6l szeptemberig-ahol aHt.

47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhasznril6k r6,szdre az dves hullad6kgazdrilkod6si
kozszolg5ltat6si dij 50%-6t kel I meg6l lapftan i.)

- Elkiilctnitetten gyrijtotthulladdk
- Lom hulladdk 6vente egyszeri alkalommal

tortdno cisszegytij tds6rol, elsz6l I itdsrir6l 6s kezeleserol.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hirztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladek
dsszegytij tds6rol, elsziillit6s6r6l es keze les6rol.

- Az iitala tizemeltetett hulladdkgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tvdteldrol, iisszegytij tesdrol, elsz6llit6sdr6l ds kezeles6rol.
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b) Adminis ztrativ feladatok :

- kcinyvel6s, sz6mvitel, bdrsz6mfejtes
- adminis ztricio, nyilv6ntart 6s, adatbdzis-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolgdltatds

c.) az Onkormdnyzattal egytittmtikodve a fogyaszt6k szirmira konnyen hozzdferheto
tigyf6lszolg6lat es tt\ekoztathsi rendszer mtikodtet6se (Kozponti iigyfdlszolgdltat cime: 7632
Pecs, Sikl6si u.58.), valamint akiizszolgiltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t5jekoztat6s.

4.2. A Kiizszolgfltat6 kritelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgirltat6s folyamatos es teljes koni ell6t6s6ra,
b) akozszolgirltat6s meghatitrozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesftdsdre,
c) a kdrnyezetvedelmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositdsi oszt6ly szerinti

kdvetelmdnyek biztosit6s6ra 6s a minositdsi enged6ly hullad6kgazdrilkod6si
k6zszolg6ltatdsi szerzodds hat6lyossdgrinak ideje alatti folyamatos meglet6re,

d) a kozszolg6ltatris teljesites6hez sztiksdges mennyisegu 6s minos6gri jrirmu, gep, eszkoz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gri szakember alkalmazasdra,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos ds bovitheto teljesit6s6hez sztiksdges
fej lesztesek 6s karbantart6sok elv6gz6sdre,

0 a k<izszolgiiltat6s kordbe tartozo hullad6k kezel6sere meghat6rozott helyek ds

I6tesitmenyek i gdnybevdtel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrik<idtet6s6re 6s a kozszolgiitatds teljesitesevel dsszefiiggo

adatszolgdltatds rendszeres telj esitesere,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si ds adatszolgriltatrisi rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mrikddtetes6hez sziiks6ges feltetelek biztosit 6sdr a,

i) a fogyasztok sz6m6ra kdnnyen hozzdferheto iigyfdlszolgflat 6s t6jekoztat6si rendszer
mrikodtetds6re,

j) a fogyasztoi kifog6sok ds eszrev6telek elintdzesi rendj6nek meg6llapit6s6ra,
k) a tevekenyseg elkit6s6hoz sziikseges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi kclrben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitdsdre,

l) biztosida, hogy a vegyes hulladdk gyrijtdsdhez az ingatlanhasznii6legal6bb 2 kiilonbozo
rirm6rt6ku gytij to ed6ny ko ztil v6laszthas son,

m) tdbblethullad6k elhelyezeset szolg6l6, a K<izszolg6ltat6 6ltal biztositott zsitk
forgalmazdsitra,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkodasi Program eszkoz- es ldtesitmeny 6llomilny6nak
haszniiattra.

A Kozszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod6si engeddlydnek sz6ma: OKTF-KP12538-1012016.,
pE/KFT/6055-3t2017, PE/KTFO I 155-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 t2019
A Kcizszolgiitat6 megfelelosegi vdlemenyenek szdma; OHKT - KP/ 17311-5/2018
A Kdzszol g iitato minositesi engedd lyenek sz6ma: PE/KTFO I 0106 4-6 I 2019

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghatirozott kdtelezettsegdtol vis maior
eset6n, tov6bb6 ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkcizelit6sdhez olyan
titviszonyokat /h6- ds sikoss6g mentessdg, illetve egyeb okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a
Kdzszolgiitatil g6pj6rmriveinek balesetmentes k<izleked6set biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltatri az akad6ly elh6rul6s6t krjveto legk<izelebbi sz6llit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiildsi hullad6k elszrillit6s6ra is.
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6. AKiizszolgiitatiljogosultmegtagadniahullad6kelszrillit6srit:
az cinkorm6nyzal rendeleteben eloirtt6l eltdro t6rol6eddny kihelyez6se eset6n,
ha a t6rol6eddnyben a teleptil6si (kommun6lis) hulladdk kcir6be nem tartozo anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pitesi tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyil6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyezteti a
hullad6ksz6llitdssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyrij to berendeze st, i I I etve 6rtalmatl anit6sa so r6n v eszely ezteti a kdrnye zetet.)
a hulladdk nem a szabv6nyos, 26rt ftrol6edenyben, illetve nem a Kiizszolgriltatrit6l
v6s6ro lt j el zett zsitkb an keriil kihe I y ezd,sr e,

a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6dris veszdlye fennrill (nem lez6rt, illetve s6rtilt eddny)
ha a t6rol6eddny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgat6st ds iirit6st akaditlyoz6 m6don
trjbblethullad6k kertilt kihelyezesre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetesre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6jinak
hi6nya, illetve sertil6se esetdn.

7. Az alv{llalkozf I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

T.l.Kozszolgriltatri jogosult alviilalkoz6kat igdnybe venni. A Kiizszolgrlltatri azalviilalkozo
ig6nybevdtelet kdteles az Onkorm ilnyzat szirmtra bejelenteni.
7.2. A Felek rcgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevekenysdgedrt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgfltatds teljesit6s6vel osszeftiggo adatszolg6ltat6s biztositilsa erdek6ben a
Kiizszolgiltatil az l./ pontban meghatirozott szolg6ltatrisi teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalm azza a szolgiitatitsi tertiletr6l elsz6llitott
es 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladek mennyis6g6t.

9. A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6telere k<itelezettek a k6zszolg6ltat6s teljesit6sevel
kapcsolatos minosdgi eszrevdteleiket, kifogdsaikat irdsban a Kiizszol giltat(r szdkhelyere
(7632 Pdcs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, ds a
Kiizszolgriltat6 kdteles iriisban l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre
kiiteles a Kdzszolgiltatl kdrnyezets zennyezes esetdben, ha az a kcizszolgriltat6si
tevekenysegevel okozati osszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrevetel az
Onkorm6nyzat helyi hulladekkezelesi kcizszolg6ltatiis rendj6roi sz616 rendeletdnek
rendelkezeset kifog6solja, a Kiizszolgriltatri 30 napon beltil kciteles az tigyiratot - a panaszos
egyidejti 6rtesit6se mellett- az Onkorm ilnyzathoz megkiildeni.

10. Kdzszolgitltatr{s dija
10.1. A hulladdkgazd6lkoddsi krizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Krizmri-
szabiiyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6televel az illetekes miniszter rendeletben
allapida meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHt.32lA. $-a alapj6n az iilami hulladdkgazd6lkoddsi kdzfeladat keretdben az itllam beszedi
a kdzszolg6ltat6si drjat es kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hulladdkgazddlkod6si
kdzszolgdltatasi dij meg6llapittrsitert felelos miniszter riltal meghatdrozott szolgtitatitsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6tris6ra koordiniilo szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz letre.
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A helyi kdzszolg6ltat6, a teleptilesi onkorm6nyzat, valamint a hulladekgazdrllkod6si
letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkor6nek gyakorlilsithoz sziikseges.
A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kdzszolgiiltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordindl6 szerv 6ltal a k6zszolg6ltat6nak fizetend6 szolg6ltatdsi dijat.

10.2

A kozszolgiitato 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ ds 91.$,

valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen trirt6nt.

Edenymdret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(Ft)

60 liter* 48;
80 liter 64;
1 10 liter 88,-

*a385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es eletvitelszenien haszn6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszndl6 reszere, a telepUldsi Onkormiinyzat 6ltal kiadott igazolis alapj6n.

Tcibb lethull addk gytij t6 sdre s zo I g itlo zsik ir a: 3 6 l,- Ft+Afa/db.

Ipari (sazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Eddnymdret Egyszeri nett6 tiritesi dij
(Ft)

70 liter 62,-

I l0 liter 98,-

240 hter 215,-

1 100 liter 985,-

Eddnymeret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
GO

70 liter 56,-

120 liter 97,-

240 hter 193,-

1 100 liter 887,-

Szerzodo Felek az itltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hat6lyos

AFA torv6ny rendelkezdseinek megfeleloen jiirnak el.

11. Attamihullad6kgazdilkodfsikOzfeladat-ell:lt6s

6
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ll.l Az rlllami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ellitisitra l6trehozott szervezet
kijelciles6rol, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kcitelezettsegek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezdese alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (l) bekezdesben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zitrtkorien Mrikddo R6szvenytiirsasdgot jeldlte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv a k6zszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szdml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgirltat6s alapjan illitja ki. A kdzszolgiitat6 hianyos vagy
kdsedefmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgirltat6ssal
erintett ingatlanhaszniio tekinteteben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kisz6ml6zott
kdzszolgriltat6si d(jrol 6llit ki sz6ml6t. Az ezzel osszeftiggesben keletkezo dijkorrekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezettseg a kiizszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolgaltat6si
dijkiilonbozet pozitiv merleg6t a Koordinill6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendo esedekes
szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A kcizszolgilltat6 hiiinyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6bol
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezmdnydrt akozszolgitltat6t terheli a felelossdg.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgiiltat6sbol
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k6rdt, amelyre nincs kdzszolgriltatiisi dijfizetds
meghatirozva az adatszolgiiltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
risszefiigg6sben teljesit6s tdrtdnt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyzo
ingatlanok es sztikseges adataik megrillapit6sa drdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kcizszolgilltatot, hogy a megki.ilddtt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az 6rtesit6s kezhezvetelet kciveto 8 napon beli.il.
A konekci6t k<ivetoen - a kozszolgiitato eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kci zs zo I g6ltat6s i dij at az ingatl antulaj d o no s n ak szitmlLzza ki .

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mkizott 6s az ingatlanhasznillo 6ltal hat6ridon beliil ki nem
fizetett kdzszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben intezkedik.

11.5 A Kcizszolgaltat6 reszere a kozszolgiiltat6si szerzodesben rdgzftett feladatok elliitiisiiert
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdiikodttsi kozszolgriltat6si dij megdllapit6s66rt felelos
miniszter riltal meghatirozott szolgiiltatiisi dij at fi zet.

11.6 A kiizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos irltal kiadott
teljesltisigazoltissal igazolja, hogy a k6zszolg6ltat6 teljesitesdvel kapcsolatban kifogiisa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kdzszolgiitat6 iital a Koordin6l6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tdrtdno megkiild6se a szolgiltat6si dij fizetdsenek
feltdtele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesitesigazol6st a Krizszolgirltat6 r6szdre a teljesftessel 6rintett
idoszakot koveto 5 napon beltil kiadni. Amennylben az Onkormrinyzat a teljes(tdsigazol6s
kiad6siival alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, ugy a kcizszolg6ltato jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo khrSt az Onkorm6nyzat fele ervdnyesiteni.

ll.7 A szolg5ltat6si dijban a hulladekgazd6lkodiisikdzszolgirltat6s teljes kdzvetlen kdltsdge
megtdritesre keriil, igy a haszonanyag ertekesit6serol a Koordinril6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolgl,ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv Sltal kijeldlt
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szervezetnek ftadni. A haszonanyag ertekesitdsbol eredo bevetel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrisi szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzodest
annak megkot6s6t vagy m6dositrlsiit kovetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus riton megki.ildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgriltatdsi szerz6d6s hatrilya

Felek jelen szerzoddst 2020. janudr 01. napj6val kezdodo hatdllyal hatdrozott idore, 2029.
december 31. napjiig kiitik.

Felek a szerz6d6st k<izds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgfltatdsiszerz6d6smegsziindse

A kcizszolg6ltat6si szerzod6s megszrinik
a) a benne meghatdr ozott idotartam lej 6rt6val,
b) a Kilzszo I gri ltatri j o guto d ndlktil i me gs ziine sevel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdod<itt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek kciz<is megegyez6s6vel

13.1 Az Onkormiinyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Tdrvenykdnyvben
meghatirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6ltat6

. a hulladekgazddlkod6si kozszolg6ltatds ell6t6sa sor6n a k6rnyezet vddelmdre
vonatkoz6 jogszabdlyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi ddntds eloir6sait srilyosan
megsertette, 6s ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzod6sben megilllapitott k<itelezettsegdt neki felr6hat6 m6don stilyosan
megs6rtette.

A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szeruodest az Onkorm6nyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelos6gi v6lemdnnyel

13.2 A K<jzszolg6ltat6 a Polg6ri Tcirvdnykonyvben meghatirozottakon trilmenoen a

k<izszolgdltat6si szerzoddst akkor mondhatja fel, ha
. az 6nkorm6nyzat a kozszolgilltatisi szerzod6sben meghat6rozott k<itelezettsegdt -

a Kozszolgiltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, ds ezzel a

Kozszolg6ltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazd6lkod6si
kozszolg6ltat6s telj esit6sdt; vagy

o a kozszolgriltat6si szerzodes megk<it6sdt kcivetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kdzszolg6ltatdsi szerzodes tartalmi elemeit fgy viitoztatja ffieg, hogy az a

Kozszolgitltat6nak a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiiltatrls szerzoddsszeni
teljesit6se kdrebe tartozo lenyeges 6s jogos drdekeit jelentos mertekben serti.

13.3 Ha a hulladekgazd6lkod6si szerzod6st a kozszolgiitat6 felmondja, a teleptilesi
dnkorm6nyzathaladektalanul gondoskodlk aziil kozszolgdltat6 kiv6lasztdsirol.
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A fentiek teljestil6se esetdn a kdzszolg6ltat6si szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKdzszolgdltat6 a hulladekgazd6lkod6si kozszolgdltat6st viiltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hato okb6l meghirisul, illetve ha a
szerzod€,s neki felr6hatoan szrinik meg, az Onkormdnyzat az 6ves kcjzszolgAltatAsi dij 50%-
6nak megfelelo meghiusul6si kotb6r fizet6s6re koteles.

14. Eljr{rris a szerz6d6s megsztin6se eset6n

A kozszolgeltat6si szerzod6s megsztinese vagy megsztintetese eset6n a Kcizszolgtitato az lj
kdzszolgiitat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltatrist viitozatlanul ellatja.
A hulladekgazd6lkoddsi kozszolgaltat6si szerzodes megsztindse esetdn a k<izszolg6ltatris
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban levo i.igyek iratait es nyilv6ntart6sait a Kdzszolgitltato a

teleptilesi 6nkormdnyzatnak a k6zszolg6ltat6si szerzodes megsztindse napjan irtadja.

15. Jogvitr{k int6z6se

Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymin kozdtti t6rgyal6sok
sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a biros6gi
elj6r6s lefolytatiis6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fi.igg6en a P6csi T<irv6nysz6k
illetekess6g6t kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos biirmely igenyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesitesevel kapcsolatos i.igyintezesre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm Snyzat resz6rol :

ndv: Istv6nfi Brigitta polg6rmester
telefon: 821491-031
e-mail : babocsa@somogy.hu

a Kiizszo I g iltat6 resz6ro I :

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

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazdilkod6si Program

A Ktizszolgdltat6 kdteles igenybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazddlkodrlsi Projekt
kereteben megval6sul6 letesitmenyeket es eszkriziiket a kcizszolgiiltat6s teljesitdse kapcs6n.

Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Taniics hat6rozatainak.

{.-*-

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
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Amennyiben jelen szerzod6s bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze
drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sitg, vagy bir6sag
annak ervenytelens6get 6llapida fl€g, rlgy a szerzodes tobbi resze ervenyes ds

kikdnyszeritheto, kiveve, ha an6lkiil barmelyik Fel a szerzodest nem kotdtte volna meg.

A jelen szerzoddsben nem szabiiyozott kerdesekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszeru6sekrol szolo 2075. 6vi CXLIIL tcirvdny (Kbt.), a
Magyarorsz6g dnkormirnyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny (Mdtv), valamint a
Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6ly o k ir6nyad6 ak.

Jelen szerz6dest a Felek annak elolvas6sa es 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
mege gyezot, j 6v6hagy 6lag irjitk al6.

Rinyafjn6p,2019.6v ........ .:............

D6l-Kom NonProfit Kft.
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