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HULLADE KGAZDAI,XO NAST XOZSZOLGALTATAS T SZEP(Z6OT S

amely l6trejcitt egyrdszt: B{nfa Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7914Binfq Petofi utca I l.
PIR sz6m: 334846
ad6sz6m: I 5334840-l -02
kdpviseli: Szab6 Melinda polgdrmester
mint dnkorm 6ny zat (a tovrlbbiakban : O n ko rm ri nyzat)

mSsrdszt: D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommun6lis Szolg{ltatri
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gff Tdrsasdg
szdkhelye: 7 632 P ecs, Sikl6si it 52.
c6gj egyzdk szirma: 02-09 -064 5 5 6
ad6sz6ma: 1 I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /Pdcs-K<ik6ny Region6lis
Hul laddkke zelic Kiizpont/; I 0 040 8 03 3 /Gcirc s <iny

hulladdklerak6/
KSH sziima: 1 1 541 587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter i.igyvezeto
mint Kdzszol giiltat6, a toviibbiakban : Kiizszolgrlltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - krizritt az alulirott helyen 6s napon az alibbiak
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen krizszolgiiltat6si szerziides megkritdsekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a krizbeszerzdsi
drtdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatfuozott k<izbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerzdsi 6rt6k-
hatirok (a tovribbiakban: uni6s 6rt6khatirok);

b) akozponti ktilts6gvetdsrol sz6l6 t<jrvdnyben meghatdrozott krizbeszerz6si ds koncesszi6s
beszerzdsi ertdkhat6rok (a tovribbiakban: nemzeti drtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drtdkhat6rokat a kdzponti
kciltsdgvetdsrol sz6l6 t<irvdnyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerzdsi trirgyak ese-
teben alkalmazando - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott - uni6s
drtdkhat6rokat a mindenkori kriltsdgvet6si tcirvdnyben 6vente rrigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiitatiis becstilt drtdke olyan szerzodds esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozott idore, ndgy dvre vagy anniil r<ividebb idore kritendo szerzod6s esetdn a szerzic-
dds idotartama alatti ellenszolgdltat6s;

b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzodls vagy ndgy dvn6l hosszabb idore k<itendo szerzodds
esetdn a havi ellenszolgiiltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<jztiirsasiig2018. dvi kdlts6gvetdsdrol sz6l6 2017. dvi C. t<irvdny 71. g (1) be-
kezdese riigziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzdsi dr-
tdkhat6r 2018. januiir l-jetol szolgiitatits megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megtillapitjiik, hogy fentiek alapjSn jelen szerzodds nem esik a kozbeszerzdsi elj6r6s ha-
tiiya al6.

6a,t",r*



Szerzodo Felek a teleptildsi hulladdk gyrijtesdre, sziillitiisra es kezeldsre vonatkoz6
kozszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa drdekeben a teleptildsi hulladekhoz kapcsol6d6
jogok ds kritelezetts6gek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi tinkormdnyzati rendelet
vegrehajt6sdra az al6bbi szerzodest kdtik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kclzfeladatok k<irdben

ell6tand6 helyi dnkormbnyzati feladatok koze tartozik ktilcincisen a kcirnyezet-egeszsdgtigy

(kriztisztas6g, telepiildsi kdrnyezet tisztas6grinak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcsill6irt6s) ds a
hullad6kgazd6lkod6s.

A hulladdkr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. tcirvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a telepiildsi 6nkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatris ell6t6s6t a

kdzszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkod6si k6zszolg6ltatisi szerzodds ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorm{nyzat Kdpviselo-testiilete .. (. ....) Kt.sz.

hatirozata alapj6n jott l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy B6nfa Kdzsdg kozigazgatisi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknill, haszndl6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:

ingatlanhasznii6) keletkezo telepiil6si szilird hulladdk kezeldsere fenndll6 kozszolgiiltat6ssal

kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorm{nyzat es a

Ktizszolgiltat6 kciz<jtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az ali-bb meghathrozott feladatok

elvdgz6sevel:
B6nfa Kozseg kozigazgatiisi teriiletdn a teleptildsi hulladek begytijt6sdvel ds elhelyezes

cdlj6b6l tdrtdno rendszeres elsz6llitrls6val a szerzod6sben r<igzitett idotartamban, valamint
kezelesdvel ds 5rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkod6si Program eszk6,z-

6s ldtesitmeny6llom6nyrinak igdnybev6teldvel-, krizszolg6ltat6si szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k sz6llit6sa heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elktl<initett /szelektiv/ hullad6kgytijtds

2.2. A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvegz6s6t 20l8.6prilis 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapj6n a Kiizszolgiltttfi, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak ds az onkormdnyzatr rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult Biinfa
Kcizs6g kozigazgat6si tertiletdn a teleptilesi hulladek gytijtesdre ds kezeldsdre ir6nyul6
k<izszol gilltat6sok ell6t6sira.

A kozszolg6ltat6s megnevezdse: telepiilesi hulladdk gyrijtesdre ds kezel6sdre ir6nyul6
k<izszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszniio
a hitztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszdt k6pezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezddsdre tekintettel.

A kcizszolg6ltat6s teljesitdsenek teriileti kiterjeddse: B6nfa K<izsdg kozigazgat6si tertiletdn.
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A kdzszolgdltat6s k6rebe tartozo hulladek elhelyez6se ds kezeldse: a Kcikenyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban, a gdrcsonyi lerak6ban, a Szigetvini hulladdkudvarban vagy m6s,
kdrnyezetvddelmi, mtikdddsi engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelo ldtesitmdnyben.

3. Azdnkorminyzatkiitelezetts6gv{llaLisa

3.1. Az Onkormrinyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s elkit6s6ra a Kiizszolgriltatt6nak
kiziir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az 6n ko rm{nyzat kiite lezettsdget viillal :

a) a kozszolg6ltatSs hat6kony ds folyamatos ell6t6s6hoz aKdzszolgrittat6 szirmitra sziikse-
ges inform6ci6k 6s adatok szolg|,ltatisira,

b) akozszolgitltatris kdrdbe nem tartoz6 hulladdkgazdSlkoddsi tevdkenysdgek k<izszolgiita-
t6ssal trirt6no risszehangol6s6nak elosegites6re,

c) a k6zszolg6ltatilsnak a teleptildsenvegzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6 risszehangol6-
s6nak elosegit6s6re,

d) a Kiizszolgiltatil kiz6r6lagos krizszolgilltatrisi jogrinak biaosit6silra,
e) a teleptilds kdzszolgiitatrls igdnybev6teldre kdtelezett ingatlanhaszniioi vonatkoziis6ban

ndv- ds cimj e gyz6k iltaddsira, adate gyezetd sre,

0 kedvezmdny, mentessdg esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltadhsira,
g) az OnkormAnyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentessd g miatt felmeriilo kriltsd gek megteritd sdre,
h) a telepiildsi igdnyek kieldgit6sere alkalmas hulladek gytijtdsdre, sziilititsira. kezeldsdre

szolgiil6 helyek ds l6tesitmdnyek meghattirozirsira. Ennek keret6ben kijelcili - a Kdz-
szolgiltatrival egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak ana, hogy a
kcizszolgriltat6 6tvegye k<jztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l, mely ingat-
lanokhoz a Kiizszolgiltatil 6ltal alkalmazott gepjdrmtivel nem tud behajtani,

i) a hulladdksziilit6jrlrmti szimbra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (ktilcinris tekintet-
tel a tdli h6- 6s sikossiig-mentesitdsre, valamint a krizrit tirszelvdnydbe bel6g6 fa6gak le-
vitgitsira.),

j) akozszolgirltat6si szerzodeskozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elktilcinitett hulladdkgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek megszerveze-

sdrol.

4. AKiizszolgiltatilkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A krizszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hintart6sban keletkezo :

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udtilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellhtisi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k rdszdre az 6ves
h u l l addkgazdrilkodris i kozszolgriltatrlsi d ij 5 0%- at kell m eg6l l apitani. )

ii. Elkiil<initetten gytijtritt hullad6k
iii. Lom hulladek dvente egyszeri alkalommal

t<jrtdno cissze gyrij td sdrol, el sz5llit6s6r6l 6s kezeld sdrol.

- A gazdiilkod6 szervezetekndl keletkezo hiztartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladek iisz-
sze gyrij td sdrol, elsziil I itris6r6l 6s kezeldsdrol.

- Az iitala tizemeltetett hulladekgyrijto ponton, hulladdkgytijto udvarban a hulladdk atvdteld-
ro l, 6 s sze gytij td sdro l, el sz|,llititsdr6 I d s keze I d s d ro I .

b) Adminisztrativ feladatok: 
3
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- kdnyvelds,sz6mvitel,berszdmfejtds
- admini s nrhci6, nyi lv6ntart is, adatbdzi s-kezeld s

- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorm{nyzattal egyi.ittmtikddve a fogyaszt6k szimira kdnnyen hozziferheto

i.igyfelszolg6lat ds tilekonatirsi rendszer mtikodtet6se (K<izponti iigyfelszolg6ltat cime:7632

Pdcs, Sikl6si u.52.), valamint akozszolgitltatissal kapcsolatos lakoss6gi t6jekoztat6s.

4.2. A Kiizszolg{ltat6 k6telezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos es teljes kdrti ell6t6s5ra,

b) akozszolgtrltat6s meghatiirozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a k<irnyezetvddelmi hat6s5g altal meghatirozott minosit6si oszt6ly szerinti ktivetelme-

nyek biztositiis6ra 6s a minosit6si engeddly hulladdkgazd6lkoddsi k<izszolg6ltat6si szerzo-

des hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6sdhez sztikseges mennyis6gri 6s minosdgri j6rmti, gep, eszkoz,

berendez6s biztosit6s6ra, a szi.iksdges letsz6mri 6s kdpzetts6gti szakember alkalm azds6ra,

e) a krizszolg6ltatiis folyamatos, biztons6gos es bovitheto teljesit6sdhez sziiksdges fejlesztd-

sek 6s karbantart6sok elvdgzdsere,

0 a krizszolg6ltat6s korebe tartozo hulladdk kezeldsdre meghat6rozott helyek 6s l6tesitmd-

nyek igenybevdtel6re,
g) nyilvdntart6si rendszer mtikddtetdsere 6s a k<izszolg6ltat6s teljesitesdvel osszefiiggo adat-

szol giiltat6s rendszeres telj esitdsdre,

h) a nyilv6ntartdsi, adatkezelesi ds adatszolg6ltat6si rendszer ldtrehoz6s6hoz es folyamatos

mtikodtetdsdhez sztiksd ge s feltdtelek biztosit itsdr a,

i) a fogyaszt6k sz6m6ra k<innyen hozzhferheto iigyf6lszolg6lat 6s t6jdkoztatisi rendszer mti-

kridtetdsdre,
j) a fogyaszt6i kifogdsok ds eszrev6telek elint6zdsi rendjdnek meg6llapit6s6ra,

k) a tevdkenysdg ell6tris6hoz sziiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi kcirben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok eny-

hitdsere,
l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gytijtdsdhez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 ktilonbdzo

rirmdrtd kti gy tij toeddny koziil v6laszthas son,

m) tobblethulladdk elhelyezdsdt szolgril6, a Krizszolgriltat6 6ltal biztositott zs6k forgalmaz|-

s6ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkod6si Program eszkciz- 6s letesitmdny 6llom6ny6nak

haszniiatilra.

A Kozszolgdltat6 hulladdkgazd6lkod6si engeddlydnek szdma: OKTF-KP12538-1012016
A Kiizszolg6ltat6 megfelelosdgi vdlemdnydnek szdma OHKT 30122-2-2017

A Kozszolg6ltat6 minositdsi engeddlydnek sz6ma: PE/KTF/51 4-312018

5. Mentesiil a Kiizszolgilttt| a 4.1 pontban meghatitrozott k<itelezettsdg6tol vis major

esetdn, tov6bb6 ha az Onkormdnyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitdsehez olyan ut-

viszonyokat lho- ds sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a

Kiizszolgfltat6 gepjdrmriveinek balesetmentes kozlekeddset biztositja. Ez esetben a Kdz-
szolg:lltat6 az akadirly elhdrul6s6t kdveto legk<izelebbi sz6llit6si napon kdteles szolg6ltatni,

mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyisdgti

teleptildsi hulladdk elsz6llit6s6ra is.

6, A Kiizszolg:iltat6 jogosult megtagadni a hulladek elsz6llit6s6t:

az onkorm6nyzat rendeleteben eloirtt6l eltero tiirol6edeny kihelyezdse esetdn,
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ha a t6rol6edenyben a teleptildsi (kommun6lis) hulladdk k<irebe nem tartoz6 anyag ke-
ri.ilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k6-, dpft6si tcirmeldk, 6llati tetem, mar6, mergezi|
anyag, elektronikai hulladdk, folyekony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy rob-
ban6 anyag, nagyobb terjedelmri, sflyu tirgy, amely veszelyezteti a hulladdksz6llit6s-
sal foglalko zo alkalmazott egdszs egdt, vagy megrong6lhatja a gyrijtoberendez6st, illet-
v e 6rtalm atlanf t6sa sor6n ve szely ezteti a k<irnyezetet. )
a hulladdk nem a szabv6nyos, zirt tirrol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolg:{ltatr6trfl
v6s6ro lt j elzett zsiikban keriil k ihe I y ez6,sr e,

a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a kisz6r6-
d6s veszdlye fennilll (nem lez6rt, illetve sdriilt ed6ny)
ha a tilrol6eddny kdriil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tirftdst akaditlyozo m6don
tdbblethulladek keriilt kihelyezesre
amennyiben a t6rol6eddnyek jelzdse bevezetdsre kertil - a t6rol6edenyek matrici$inak
hi6nya, illetve sdrtildse esetdn.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgriltat6 jogosult alvilllalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgfltatri az
alv6llalkoz6 igdnybevdteldt kciteles az Onkorm inyzat szhmira bejelenteni.
7.2. A Felek riigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenysdg6drt a Kiizszolgiitatd rigy felel,
mintha maga jtrt volna el.

8. A Kiizszolgriltatris teljesitdsdvel risszefiiggo adatszolgriltat6s biztositdsa 6rdek6ben a
Kiizszolgriltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktilcinitett
nyilvfntart6si rendszert k<iteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitatrisi tertiletrol elszrlllitott
6s 6rtalmatlanitott telepi.ildsi hulladdk mennyisd gdt.

9. A kozszolg6ltat6s igenybeveteldre kcitelezettek a krizszolgdltat6s teljesit6s6vel kapcso-
latos minosdgi dszrev6teleiket, kifog6saikat iriisban a Kiizszolgrflltatri szdkhelydre (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolg:iltatri
kdteles iriisban 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzkeddsre kciteles a K6z-
szolg{ltat6 kdrnyezetszennyezes esetdben, ha az a krizszolg6ltat6si tev6kenys6gdvel okozati
cisszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrevdtel az Onkorm inyzat helyi hulladdkke-
zeldsi kozszolgiitat6s rendjerol sz6l6 rendelet6nek rendelkezdsdt kifog6solja, a K0zszolgril-
tat6 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti drtesftdse mellett- az 6nkor-
mf nyzathoz megki.ildeni.

10. Kiizszolgriltat:is dija
10.1. A hulladekgazd6lkodrisi ktizszolgdltat6si dijat a Magyar Energetikai ds Kozmti-
szabtiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembeveteldvel az illetekes miniszter rendeletben
flllapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrln az |llami hulladdkgazdrllkod6si kdzfeladat kereteben az iilam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat ds kifizeti a krizszolgiiltat6knak a hulladekgazd6lkoddsikiizszolgiita-
t6si dij megrillapit6sAdrt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6srira koordiniilo szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz letre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepiil6si rinkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si ldtesft-
m6ny tulajdonosa megad minden adatot ds informrici6t, ami a Koordin6l6 szerv feladatk<ird-
nek gy akorlflsithoz sztiksdge s.
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A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett krizszolg6ltatdsi dij feloszt6s6nak elvet. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdteldvel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgirltat6nak fi zetendo szolgiitatitsi dij at.

10.2
A kcizszolgitltato Altal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapitAsa aHt.46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (1II.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irtdnt.

Urit6si dijak:

Az Onkorminyzat 6ltal fizetendo lakoss6Si dijak:

60 literes edeny: 48,- Ft + Afa*

80 literes eddny: 64,-Ft + Afa

I l0-120 literes ed6ny: 88,- Ft + Afa

7 2 hirztartits f,r gy e lembev6te l6ve I fizete ndo hav idfi : 2 7. 4 5 6, - F t + ifia

Ipari ( gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

70 literes eddny: 62,-Ft+ Afa

110-120 literes eddny: 98,- Ft + Afa
240 literes eddny: 215,- Ft + Afa

70 literes ed6ny: 56,- Ft + Afa

110 literes ed6ny: 88,- Ft + Afa

l20literes eddnY: 97,'Bt+ Afa

240 literes ed6ny: 193,- Ft + Afa

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl ds eleftitelszertien haszn6l6 termeszetes

szemdly ingatlanhasm 616 r6,szdre, a telepiilesi 0nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Tribblethullad6k gytij td sdre szol g ii6 zsi* ira: 3 61,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizetese tekintetdben mindenkor a hat6lyos

ApA, t<irveny rendelkezdseinek megfeleloen jrirnak el.

11. Attami hullad6kgazditkodrisi kiizfeladat-ellitis
11.1 Az ttllami hulladdkgazd6lkodrlsi kozfeladat ell6t6srira ldtrehozott szervezet kijel6lds6-

rol, feladatk<irer6l, az adatkezelds m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltatisi k<itelezettsdgek

rdszletes szabillyair6l sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet (Adatkorm.rend.) 3. $ (l) be-

kezdese alapj6n a Korm6ny aHt.32lA. $ (1) bekezd6sben meghatiirozott feladatokra Koordi-

n5l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zitt-
kdnien Mrikddo Reszvenyt6rsas5got jeldlte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv akdzszolgirltatAsi dijakra vonatkoz6 sztimkikat az Adatkorm.rend.

20.9 (1) bekezddse szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A k<izszolg6ltat6 hi6nyos vagy

kesedelmes adatszolg6ltatiisa esetdn a Koordinil6 szerv a nem megfelelo adatszolgSltat6ssal
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6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6mlinottkozszol-
g6ltattisi dijr6l 6llit ki sz6ml6t. Az ezzel risszefi.iggdsben keletkezo dijkorrekci6 eset6n minden
helyt6llrlsi kdtelezettseg akozszolgrlltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolgiitat6si dijktildn-
bcizet pozitiv mdrlegdt a Koordiniil6 szerv a kcizszolgdltat6nak fizetendo eseddkes szolgiitat|-
si dijba besz6mitja. A k<jzszolg6ltat6 hiilnyos vagy helytelen adatszolg6ltatris6b6l eredo, a Ko-
ordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kirillitott szriml6kkal kapcsolatos vala-
mennyi kovetkezm dnydrt a kilzszolgirltat6t terhe li a fe I elo s s d g.

11.3 A Koordiniio szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgiiltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok krirdt, amelyre nincs kcizszolg6ltat6si dijfizetds megha-
tirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal <isszefi.iggdsben
teljesitds tortdnt. A Koordin6l6 szerv e kiirben jogosult ingyenesen adatot kdmi az illetdkes
hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrlsb6l hi6nyz6 ingatlanok ds sztiksdges
adataik meg6llapit6sa drdekdben.
A fentiek alapjinrogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a krizszolgiitato-
nak, 6s felhivja a kozszolgilltat6t, hogy a megkiildcitt ingatlanokon vegzett szolgiitatitsiinak
megfeleloen korrig6lja a20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6st legk6sobb az 6rtesitds
kdzhezveteldt k<iveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kdvetoen - a k6zszolgiitat6 eltdro adatszolgdltat6sa hirlnydban - a Koordiniil6
szery a kci zszo I g6ltat6si dij at az ingatlantulaj dono sn ak szitmlinza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott ds az ingatlanhaszndl6 riltal hatriridon beliil ki nem
fizetett kdzszol g6ltatris i dij behaj t6sa drdekd ben intdzkedik.

I L5 A Kdzszolgiitat6 reszere akozszolgitltat6si szerzoddsben rogzitett feladatok ell6t6s6drt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdiikodisi krizszolg6ltat6si dij megrlllapitirsiert felelos mi-
niszter iiltal meghatirozott szolgiitatitsi dijat fizet.

ll.6 A krizszolgriltat6 az Onkormdnyzat, mint ell6t6sdrt felelSs eltal kiadott teljes{tisigazo-
/dssal igazolja, hogy a kcizszolg6ltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifogrisa nem meriilt fel. A
teljesitdsigazol6snak a kdzszolgAltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a rendszeres adatszol-
griltat6s keretdben ttirtdno megki.ilddse a szolg6ltat6si dij fizetdsdnek feltdtele.
Az Onkormdnyzat kdteles a teljesitdsigazolist a Krizszolgitltato rlszdre a teljesitdssel drintett
idoszakot kdveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitdsigazol6s ki-
ad6s6val alapos indok ndlki.il kdsedelembe esik, rigy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel kapcso-
latban keletkezo kirii az Onkorm6nyzat fele drvdnyesiteni.

ll.7 2016. jflius 1. napj6t6l a szolgtitat6si dijban a hullad6kgazdiikodirsi kcizszolg6ltat6s
teljes kcizvetlen kdltsdge megt6ritdsre keriil , igy a haszonanyag drtdkesitds6rol a Koordin6l6
szerv gondoskodik [gy, hogy akozszolgirltat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordin6-
16 szerv 6ltal kijelcilt szervezetnek 6tadni.20l6.jrilius l. napj6t6l a haszonanyag-drtdkesitds-
bol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

I 1.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdilkod6si k<izszolgdltat6si szerzodes Ht. 92lB. g (2)
bekezdds szerinti megfelelosdget vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjdn az Onkormdnyzat a kdzszolg6ltatdsi szerzoddst
annak megkdtds6t vagy m6dosit6siit kdvetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beltil
elektronikus fton megktldi a Koordin6l6 szerv reszerc.

12. A kiizszolg:iltatisi szerz6d6s hat:ilya
Felek jelenszerzoddst 2018. iprilis 01. napj6val kezdodo hat6llyal, l0 6vre, 2028. mdrcius
31. napj6ig kotik.
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Felek a szerzoddst k<jzds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgrlltatdsiszerz6d6smegsztin6se
A k<izszolg6ltatrlsi szerzodes me gsztinik
a ) a benne meghatir ozott idotartam lej 6rt6val,
b) a Kdzszolgi ltat6 j o gut6d ndlkiili megsztindsevel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesitds mdg nem kezdodott meg,

d) felmond6ssal
e) afelek kcizrjs megegyezes6vel.

13.1 Az Onkormilnyzat a kcizszolgeltat6si szerzoddst a Polg6ri Torvenyk<inyvben

meghat6rozott felmonddsi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a

Krizszolg6ltat6
. a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitatis ell6t6sa sor6n a kdrnyezet vddelmdre

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dontds eloir6sait sflyosan

megsdrtette, 6s ennek t6nydt a bir6s6g vagy a hat6srlg jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzoddsben meg6llapitott kotelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.

- A hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

Krizszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engedellyel vagy megfelelosdgi vdlemennyel

13.2 A Kozszolgiitat6 a Polgdri Torvenykdnyvben meghatirozottakon tirlmenoen a

krizszolg6ltatisi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

. az Onkorm6nyzat a k<izszolgiltatisi szerzoddsben meghatitrozott kotelezettsdgdt -

a Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kozszolgiltat6nak kArt okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

o a kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkotdsdt k<ivetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

k<izszolgdltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy vfltoztatja meg, hogy az a

Krizszolg6ltat6nak a hulladdkgazd6lkodAsi kozszolg6ltat6s szerzoddsszerti

teljesit6se krirebe tartozlldnyeges ds jogos drdekeit jelentos mdrtdkben sdrti.

13.3 Ha a hulladekgazd6lkod6si szerzoddst a ktizszolg6ltat6 felmondja, a teleptlesi
onkorm6ny zathaladektalanul gondoskodik azij kozszolg6ltat6 kiv6lasztitsdr6l.

A fentiek teljesiilese eset6n akozszolgiltatrlsi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt a kcizszolg5ltat6 a hulladdkgazd6lkodrisi ktizszolg6ltat6st vdltozatlanul

ell6tja.

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

szerzod6s neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az dves k6zszolg6ltat6si dii 50%-

6nak m egfelelo me ghitisul6si k<itbdr fi zet6s6re k<iteles.

14. Eljf ris a szerzodils megsztin6se eset6n

A kdzszolg5ltat6si szerzodds megszrindse vagy megszrintetese esetdn a Kiizszolg6ltat6 az ij
krizszolgiiltat6 kiv6lasztitsirig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgitltat6st v6ltozatlanul ell6tja.

A hulladekgazddlkoditsi kozszolg6ltatrisi szerzodds megsztindse eset6n a kcizszolgiitatis
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban ldvo iigyek iratait 6s nyilviintart6sait a K<izszolgiitato a

telepiilesi 6nkorm6nyzalnak akozszolgdltat6si szerzodds megsztinese napj6n 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se
8
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Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymhs k<izotti tdrgyaldsok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyal6s utj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatiis6ra a Pdcsi J6rrisbir6s6g, illetve ertdkhat6rt6l fiiggoen a Pdcsi T<irvdnyszek
illetdkessdgdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzodessel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst irrlsba kell
foglalni.
A szerzodes teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm {nyzat r6szdrol :

ndv: Szab6 Melinda polg6rmester
telefon:
e-mail:

a Kiizszol g iltatd rdsz6r6l :

ndv: Bir6 Pdter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
fax:721805-370
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdrilkodisiProgram

A Krizszolg6ltat6 k<iteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkodrisi Projekt
kereteben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<izriket a kcizszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Trirsuldsi Tan6cs hatdrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzod6s brlrmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik rdsze
ervdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sAg, vagy bir6s6g
annak drv6nytelens6g6t iilapitja ffieg, rigy a szerzodes t6bbi resze 6rv6nyes ds

kikenyszeritheto, kivdve, ha andlktil b6rmelyik Fdl a szerzoddst nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerzoddsben nem szabillyozott k6rddsekben elsosorban a hullad6kr6l szolo 2012. evi
CLXXXV. t<irvdny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol szolo 2075. dvi CXLIII. t<irvdny (Kbt.), a

Magyarorszilg dnkormdnyzatairol sz6lo 2011. dvi CLXXXIX. tdrvdny (Mdtv), valamint a

Polg6ri Tcirvdnykcinyvrol szolo 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmezese ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegy ezot, j6v6hagy6lag irj rik aki.

Binfa,20l8. 6v ..9.9.:.... h6nap ..I.6.;. nap D6l-Kom l{on profi t i,{l.i.
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