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HULLADEKcazoArxooAsl xOzszorcAr,rarAsr szpnzoops

amely letrej<itt egyrdszt: Aranyosgad{ny Kiizsdg Onkorminyzata
sz6khely:7671 Aranyosgadrfury, Kossuth L. u. 25.
PIR szdm: 334693
ad6szrlrn : I 533 4699 -84 I 1 -321 -02
k6pviseli: Csurgyok Lajosne polgirmester
mint Snkormrinyzat (a tov6bbiakban: Onkormrinyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrlntrili Kommunflis Szolgdltatri
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gff T{rsas{g
szdkhelye: 7632 PEcs, Sikl6si ut 52.
ce$e gyz9kszima: O2-09 -064 5 5 6
ad6szdma: I I 541 587 -2-02
KUJ szrima: lOO27g3M
KTJ szdma: I 00468989 lPdcs-Kokeny Regioniilis
Hulladdkkezel6 Kcizpont/; I 0040803 3 /G<ircs<iny
hullad6klerako/
KSH sziima: I 1 541 587 -381 1 -57 2-02
kdpviseli: Bt6 Pdter iigyvezet6
mint K<izszolgiiltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgiltat6

miisr6szt:

- tov6bbiakban egyiittessn: Felek - krizdtt az alulirott helyen 6s napon az al6bbiak
felt6telek mellett:

Szerz6d6 felek jelen kOzszolgrilta:trisi szerz6dds megkdtdsekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerz€sek<il sz6l6 2015. €vi CXLIII. w. 15. g-61, mely szerint a k6zbeszerzdsi
ertdkhatrirok:

a) eur6pai uni6s jogi akusban meghat6rozott k6zbeszerz6si es koncesszi6s beszerz6si
6rt6khatrirok (a rovabbiakban: rmi6s ert6khatri.rok);

b) a kdzponli kdltsdgvetdsr6l sz6l6 torvenyben meghatrirozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzesi ert6khatrirok (a tovdbbiakban: nernzeti ert€khatarok).

(3) Az egyes beszerz€si tifugyak eseteben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kiilsdgvetesr6l wol6 tdwinyben dvente kell meghatrirozni. Az egyes beszerz6si tirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdes szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s ertekhatarokat a mindenkori k6lts6gvet6si t<irv6nyben evente r6piteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezdise szerint a szolgiiltatiis becsiilt ertdke olyan szerz6dds eseteben,
arnely nern tadalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott id6re, n6gy evre vagy anniil rdvidebb id6re kdtendd szerz<idis esetdn a
szerz6dds id6tartama alatti ellenszolgiiltatiis;

b) hatirozatlan id6re kdtdtt szerz6dds vagy ndgy evn6l hosszabb id6re k6tend6 szerzod6s
eset6n a havi ellenszolgii{tatiis negyver:nyolcszorosa.

A Magyar Kdztdrsasrig 2018. 6vi kdltsdgvet6serol sz6l6 2017.6vi C. tdrveny 71. $ (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. g (1) bekezde.s b) pontja szerhti nemzeti kdzbeszerzesi
ert6khat6r 2018. januir I -j6t6l szolgriltatis megrendelese esetdben: I 5,0 milli6 forint.

Felek megrlllapitjri,k, hogy fentiek alapjdn jelen szerzodds nem esik a kdzbeszerzdsi eli6pls
hatrilya aki.
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Szen6d6 Felek a telepiilesi hulladdk gyiijtesere, szriLllitAsra es kezelesre vonatkoz6
kdzszolg6ltatds folyamatossdgiinak biaositrisa 6rdek6ben a telep[lesi hullad6khoz kapcsol6d5
jogok es k<itelezetts6gek rendezesere, az ezzel kapcsolatos helyi 6nkormrinyzati rendelet
v6grehajt6s6ra az aldbbi szerz6d6st kdtik meg:

l. A szen6d6s c6lja
l.l. Magyarorsz6g hell onkormdnyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CDOO(IX. t6w6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a hell kdziige( valamint a helyban biztosithat6 kdzfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi dnkormriurpati feladatok k6z6 tartozik kiil6n6sen a k6myezet-eg6szsegrigy
ftoztisaas.ig, telepflesi k6myezet tisztas6ganak biztositisa, rovar- 6s nigcsdl6irtrisl 6s a
hull ad6kgazd rilkodris.

A hullad6l:r6l sz6lo 2012. evi cDo(xv. rdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezdese
szerint a telepiil6si tinkormrinyzat a hullad€ksazdriLlkodrisi k6zszolgiltatds ellitrisrit a
kdzszolgiiitat6val kotott hulladdkgazdrilkoddsi kdzszolgriltatdsi szerz6dds ritjdn biztositja.

1.2. Jelen szerz6dds az Onkorminyzat K6pvisel<i+esr0lete 65/201t. (vlll.3l.) Kt.sz.
hatrirozata alapjiin j6tt l6tre.

l'3. A jelen szerz6d6s c6lj4 hogy Aranyosgadiiny K6zs6g klzigazgatiisi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokruil, birtokosokn6l, haszrrjl6kndl iu tovrtuiattan egy[tt:

kezel6s6re fenruill6 kdzszo196ltatissal
lel<ien - az Onkorm6nyzat 6s a

ait es kdtelezetts €geit szabiflyozza.

,
2:l- Az dnkorminyzat megfuizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghatdrozott feladatok
elv6gzesevel:
Aranyosgad6ny Kdzs6g k<izigazgatrisi teriileten a relepuldsi hultaddk begFijtdsevel ds
elhelyezes cdljebol torten6 rendszeres elsziLllitris6val a szerz6ddsben nigXtett 

-iaOtartamUan,

valamint kezelesdvel 6s 6rtalmatlanitasdval - a Mecsek-Hva Hulladekgaatoa,iui program
eszkdz- 6s l6tesitmenyrirllomrinyrinak igenybev6tel6vel-, kdzszolgriitatiis i-szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hulladek szrillitrisa heti t alkalommal
- lomtalanitds 6vente i alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hulladdkgyiij tds

2.2- A K zszolgriltat6 a 2.1. pontban meghatrirozott feladatok e1v6,gz6sa 201E. szeptember
l-j€n megkezdi.

23' A jelen szerz<id6s alapjdn a K6zszolg6ltat6, a Ht.-ben, illewe az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak 6s az dnkormrinyzati rendeletnek megfelel6en kizdrolagosan jogosult
Aranyosgad6ny Kdzsdg k6zigazgatiisi teriiletdn a telepiilisi hulladdk gyujt6sdri es keze-les6re
irdnyul6 k6zszolg6ltatiisok elletAsdra.

_A ktizszolgAltatds megnevez6se: teleptilesi hulladdk gyrijt6s6re 6s kezelesdre ini.Lnyuld
ktizszolgdltat6i feladatok ellitdsa, amely kiterjed a nern term6szetes szern6ly ingatlanhaszn6l6
a haztarLisi hulladdkhoz hasonl6 hulladik r€sz6t klpezo vegyes hullad6krira isi Ht. 39.g (3)
bekezdesere tekintettel.

A k<izszolgriltatris teljesit6senek teriileti kitdeddse: Aranyosgadriny K<izseg ki)zigazgatisi
tertileten.
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A kdzszolgriltatris kdr6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezelese: a K6kenyi Regiondlis
Hullad6kkezel6 Ktizpontban, a gdrcsdnyi lerak6ban, a Szentl6rinci hullad6krrdvarbin vagy
iitrak66llom6sorl illewe miis, kdrnyezetvddelmi, mtikciddsi enged6llyel rendelkez6
hullad6kkezel6 ldtesiun6nyben.

3. Azdnkormrlnyzatkdtelezetts6gvrillaklsa

?:1. tu Onkormrinyzat a 2. pontban irt k<izszolgrlLltat6s ell6t666ra a Kiizszolg6ltat6Eak
kizrir6lagos jogot biaosit.

3.2, Az Onkormdnyzat kritelezettseget v6llal:

a) a ktizszolgriltatis hat6kony es folyamatos ellAtrisdhoz a Kiizszolg6Jtat6 sziim6ra
sziiks6ges informrici6k 6s adatok szolgriLltatrisrira,

b) a krizszolgaltatiis k6r6be nem tartoz6 hulladdkgazd6,lkod6si tevdkenys6gek
kdzszolgriltatissal tdrtdn6 6sszehangoldsiinak el6segitds6re,

c) a kSzszolgriltat6snak a telepiilesen vlgzetl m6s kiizszolg6ltatrisokkal val6
6sszehangoliisdnak el6segitesere,

d) a K0zszolg:lltat6 kizrirolagos kozszolgriltatdsi jogArak biztositrisrira,
e) a telepiiles kdzszolg6ltatris ig6nybevetelere kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkoz6siiban

n6v- 65 si.3.rrr6k 6tadris:ira, adategyezet6sre,
kedvezmEny, mentess6g eset6,n annak alapjriul szolg6l6 adatok 6tadrisrlr4
az onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezmeny vagy
mentes#g miatt felmeriil<j k6ltsegek megtiritesere,
a telepiil6si ig6nyek kieldgitdsdre alkalmas hulladck glrijtdsere, szri.,llitdsrira kezel6s6re
szolgril6 helyek 6s letesifin6nyek meghatrirozdsiira. Ennek keret6ben kijeliili - a
Kiizszolgriltat6v d egyeztetve - azokat a gyrijttlpontokat, amelyek alkalmasak arra.
hogy a k6zszolgriltat6 6tvegye kdztenileten a hulladekot azon ingatlanhasznal6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgilht6 riltal alkalmazon gdpjrirmrivel nem tud behajtani,a hullad€kszlllit6 jd'rnii szdmiira megfelet6 ttviszonyok biaositivir4 lkiittinos
tekintettel a t6li h6- 6s sikossrig-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelvenyebe uetogo
la6gak lev6g6sdra.),
a kdzszolgiiltatiisi szerzMes kl-zzela,telerbl a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkiildniten hulladekglrijt6si rendszer tretyi feltdteleinek
megszervezdsdr6l.

4. AKiizszolg:iltatr6k6telezetts6gei:
4.1.
a) Akd,zszolgri,ltat6gondoskodik;
- A hiztanrisban keletkez6:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
Gdlj16 es id6szakosan hasmilt ingatlanok esetdben az ellitrisi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se apjin az ingatlanhaszndl6k r6sz6re az 6ves
hullad6kgazddlkod6si k<izszolgiltatdsi dij 50%-6t kell megdllapitani.)

ii. ElkiiLldnitetren gyiijt6nhulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

tiiftdno 6sszegyljtisdr6l, elszfllftrisir6l 6s kezel6sdr6t.

A gazddlkod6 szervezetekndl keletkez<i hriztartrlsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyfijtdsdr6l, elszillit isrlr6l es kezelds6r6l.

- Az dltala iizemelterctt hullad6kgytjt6 ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hulladik
dtviteldr6l, 6sszegyijtdsdrdl, elszillitrisir6l 6s kezelds6r6l.

0
c)

h)

i)
k)
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b) Admini szradv feladarok:
- k<inyvel6s, szilrnvitel, b6rszimfejtes
- adminisztnici6, nyilvintaruis, adatbdais-kezel6s
- jogr iigyvitel
- adatszolgiirltatds

c.) az Onkorminyzrttrl egltttrnfikddve a fogyasa6k s-imira kdnnyen hozziffithetb
tigf6lszolg6lat es t6j6koztatdsi rendszer miikddtet6se (Kdzponti iigyfilszolgriltat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint a k6zszolg6ltatiissal kapcsolatos lakossdgi Lij6koztatds.

4.2. A Kbzszolgilt t6 kirtelezenseget vrillal tovribbii:
a) akdzszolg{ltat6s folyamatos ds teljes k6rii ell6tas6ra,
b) a kdzszolgiltatils meghatiirozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesitesere,
c) a k6rnyezetv6delmi hat6s{ig altal meghat6rozott min6sitesi osaely szerinri

ktivetelmenyek biaositrisiira 6s a min6sit6si engedely hullad€kgaz&ilkod6si
ktizszolgAltatrisi szerz6dCs hatiLlyossrigrinak ideje alani folyarnatos megletere,

d) a k6zszolgriltatris teljesit6s6hez sz0kseges mennyisdgt ds min6segii jdrmti, g6p, eszkdz.
berendezds biaosit6sdra, a sztkseges ldtszirnf ds k6pzetadgu szakember alkalrnazisiira,

e) a k0zszolgLriLltatris folyamatos, biaonsiigos ds Mvithet6 teljesiGsihez sziikseges
fejlesa6sek es karbantartisok elv6gzesere,

f) a k6zszolgriltatAs krir6be tartoz6 hullad6k kezelesere meghatiirozoft helyek 6s

ldtesitmenyek i g€nybev6telere,
g) nyilv6ntaruisi rendszer miikiidtetdsere 6s a kdzszolg6ltatiis teljesitesdvel tisszeffiggri

adatszolg5ltatris rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilvAntartrisi, ada&ezelesi es adatszolgriltatiisi rendszer l6trehozrlsrihoz es folyamatos

miik6dtet6#hez sziiksCges feltdtelek biaositdsrir4
i) a fogyaszt6k szrirnri,ra kdnnyen hozzitf€rhelo iigyfelszolgrilat 6s uijdkoztatasi rendszer

mtk<idtetesere,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s esaev6telek elint6z6si rendjenek megellapitrisrira,
k) a tevikenysig elldtdsdhoz sziiksiges biaositassal rendelkezik. amely megfelel6 fedezetet

nyujt a felel<issdgi kdrben bekovetkezett Onkormrinyzatnak okozott esetleges kerok
enyhit6sere,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijtisdhez az ingatlanhasznril6 legalabb 2 kiiktnktzri
tnnertekii gylijt6edeny kdzi.il v6laszthasson,

m) t6bblethullad6k elhelyez6set szolgAl6, a Kdzszolg6ltat6 A{tal biaositott zs6k
forgalmazds6ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdilkodisi Program eszk<iz- 6s ldtesitneny rillomiinyrinak
hasznrilatrira.

A Ktizszolg6ltat6 hulladdkgazdrilkodrisi engedelyenek szdma: OKTF-KP/253E-10/2016
A Kdzszolgiltat6 megfelel6segi v6lemdnydnek sz6ma: OIIKT 30122-2-2017
A K6zszolgriltat6 min<isitesi enged6lyenek sztna: PE/KTF 157 +312018

5, Mentesiil a K6zszolgdltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezettsdget6l vis major
eseterL tov6bb6 ha az dnkormrln Wat nefi bizlosit az ingatlanok megk6zelites6hez olyan
titviszonyokat lh6- es sikossdg mentesseg, illetve egyeb okb6l j rirhatatlan a kilzut/, amely a

Kiizszolg6ltat6 gdpjdrmriveinek balesetmentes krizlekedeset biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadrlly elhri,rulisiit kdveto legkdzelebbi sz;iLllitrisi napon kdteles
szolgdltatni, mely alkalommal kdteles az elozti elmaradt sza{litasi napokon felhalmoz6dou
mennyisegii telep[ldsi hullad6k etszil litriseira is.
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6, A Kiizszolgriltatri jogosult megtagadni a hullad6k elszrilliUis6t:

- az 6nkormiinyzat rendeleteben el5irtt6l elt6r6 taroloed6ny kihelyez6se eset6n,

- ha a trlrol6edenyben a telepul6si ftommunrilis) hullad6k k6r6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezesre (pl. fon6 hamu, k6-,6pit6si tdnneldk, rlLllati tetem, mar6, m6rglz6
anyag, elektronikai hulladdk, folyekony vagy befagyon zsirad6k, gyul6kony vagy
robbano arryag, nagyobb tet'edelmri, srilyu rirgy, amely visz6lyeaeti a
hullad6ksz6,llitrissal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6! uugy -egrong,ilhaga ,
gyrijt6berendezdst, illetve ii.rtalmatlanit6sa soriin veszelyezteti a ktimyeziterj

- a hulladek nem a szabv6nyos, zri.rt trirol6edenyben, illewe nem a Kiizszolg{ttat6t6l
vrisrirolt jelzett zsriLkban ker0l kihelyezesre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a trirol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6diis vesz6lye fenniill (nem lez6,r! illetve senllt edeny)

- ha a t6rol6edeny ktiriil szabflytalanul, annak mozgatiist es firitest akadrilyoz6 m6don
tobblethullad6k keriilt kihelyezesre

- arnennlben a t6rol6edenyek jelzese bevezet€sre ker - a trirol6edenyek matric6jrinak
hirinya, illewe seriilese eseten.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1.,_ Kiizszolg6ltat6 jogosult alvdllalkoz6lka)t igenybe venni. A K6zszolg6ltrt6 az
alvAllalkoz6 igenybev6telet kciteles az Onkorm nyrrt sr,i,,,inn bejelenteni.
7.2' 

_A Felek r<ipitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g6drt a K6zszolgiltrt6 rigy fetel,
mintha maga jiirt volna el.

8. A Ktizszolgdltat{s rcljesit6s6vel 6sszefiigg<! adatszolg6ltatris biaosit:isa erdekdben a
Kiizszolgittat6 az l./ pontban meghatiirozott szolg6ltatrisi tertllete vonatkoz6an elktilonitett
nyilvdntartrisi rendszen kdteles vezetni, mely tartal maz:za a szolgaltahsi teriiletbl elszdllitott
es rinalmatlanitott telepiilesi hullad6k mennyis6get.

9. A klzszolghltatiis ig6nybev6tel€re k6telezettek a k6zszolgiiltat6s teljesiteswel
kapcsolatos min6sdgi 6szrevdteleiket, kifogdsaikat iriisban a Kdzszolgriltatri ,i6kh"ly6."
(7632 Pbcs, Sikl6si u.52.) vagy a 760r pecs, pf 176. postacimre 

-kell 
cimezni, 6s a

Kiizszolg6ltatri k6teles irdsban 15 napon beliil megvrilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
kdteles a Kiizszolgiltat6 k6myezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolgiiLltatiisi
tev6kenys6g6vel 

_ 
okozati 6sszefiigg6sben van. Amennlben a panasz, esneietet az

Onkormrinyzat helyi hulladdkkezeldsi kdzszolgri{tatis rendjer6i sz6l6 rendelet6nek
rendelkezes6t kifogrisolja a Kdzszolgrflltatri 30 napon beltl k6tells az iigyiratot - a panaszos
egyidejri 6rresitdse mellen- az Onkormin yzathoz megk deni.

10. Kiizszolgdltatdsdija
I 0.1 A hullad6kgazdrilkorJdsi kdzszolg:i'ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Krizmii-
szabiilyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelernbevetel6vel az iliet6kes minisaer rendeletben
rillapi$a meg es a Koordinril6 szerv szedi be.

A Hr. 32lA. $-a alapjrin az riLllami hullad6kgazdriikodrisi kiizfeladat keret6ben az rillam beszedia kiizszolg6ltatiisi dijat 6s kifizeti a krizszolgdltat6knak a hulladdkgazdrilkod6si
kcizszolgd{tat6si dij megrillapitdsri6rt felelos minisaer riltal meghatrirozon szolg6i;uisi dijat,
Az iiilam e feladatainak ellit6srira koordindlo szervezetet (a toviibbiakban: Koordia6l6 izerv;
hoz l6tre.

,4, hell.r k<izszolgiiJtat6, a telepiil6si dnkormri,nyzat, valamint a hulladekgazd6lkodrisi
I6tesitmeny tulajdonosa megad minden adatot 6s informiici6t, ami a KoorJin6l6 szerv
feladatkrir6nek gyakorlds6hoz sziikseges.
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A miniszter rendeletben allapitja meg a beszedett kdzszolgriltatrisi dij felosztds6nak elvet. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatrinak figyelembevetel6vel rendeletben 6llapila meg a
Koordinril6 szerv 6ltal a kdzszolgriltu6nak fizetend6 szolg6ltatiisi dijat.

r0.2
A kdzszolglltat6 riltal alkalmazott k6zszolgii,ltatiisi dij meg6llapit6sa a Ht. 4648.9 es 91.$,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tcirtdnt.

Uritesi dijak:

A terrn6szetes szemdly hgatlanhasmriLl6k 6ltal fizetend6 lakossasi dijak:

60 literes edeny: l0l,- Ft + Afa*

80 literes edeny: 134,- Ft + [6 **

I 10-120 literes ed6ny: 197,- Ft + Afr

70 literes edeny: ,- Ft + Afa
I l0 literes ed6ny: ,- Ft + ,{fa
240 literes ed6ny: ,- Ft + Afs

70 literes ed6ny: ,- Ft + fua

1 10 literes edany: ,- Ft + Afi
240 literes d€ny ,- Ft + Afa

'a 385/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerilt lak6ingatlant egyedtrl Cs dletyitelszerflen haszndl6 t€rmdsz€Es
szem6ly ingatlalhasadl6 r€s26rc, a telepiilisi dokorEciinyzar dltal kiadoa igazolds alapjdrn.

" az <inkormioyzati rendeletben foglalak szerint a lak6ingatla egyeditl Cs eletvitElszeriletr basznil6
terrneszetes szemdly iagadanhasznril6 reszire, a telepiildsi 6nkor&inyzat 6ltal kiadott igazolds atapjrin

Tdbblethullad6k gyrijtes6re szolgdl6 zs6k 6ra: 361,- Ft+Afa/db.

Szerz6do Felek az riltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekinteteben mindenkor a hatdlyos
AFA tdrveny rendelkezdseinek megfeleltien jrimak el.

11. Alkmi hulled6kgazdilkodrlsiktizfeladat-el]itis
l1.l Az 6llami hullad6kgazdilkodrisi ktizfeladat ellitrivira ldrehozott szervezet
kijel6l6sdr6l, feladatk6rer6l, az adatkezeles m6djir6l, valamint az arlatszolgiiltat6si
kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31 .) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3.S (l) bekezdese alapjrin a Konniiny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghatiiLrozott feladatokra Koordiniil6 szervk6nt az NHKV Nernzeti Hullad6kgazdrilkodrisi
Koordinil6 6s Vagyonkezel<i Zdrtkdriien Mrik0d6 R6szv6n)'Lirsasiigot jelcilte ki.

I | .2 A Koordin6.Ll6 szerv a kiizszolgdltatrlsi dijakra vonatkoz6 sziimliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgriLltat6s alapjan a{litja ki. A kozszolg6ltat6 hiiiLnyos vagy
kdsedelmes adatszolgriltatrisa esetdn a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adatszolgii,ltatassal
irintett ingatlanhaszniil6 tekintet6ben a Koordinriltr szerv iiltal legut6bb kiszriml2ott
kdzszolgAltatasi dijr6l :i{lit ki sziml6t. Az ezzel cisszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 esetdn

6

&r*l^-



minden helyti,lldsi kcitelezettsdg a k6zszolgriltat6t terheti. Az igy keletkez6 k6zszolgriltauisi
dijkiil6nb<izet pozitiv mirleg6t a Koordindl6 szerv a kdzszolgAltat6nak hzetendri esed6kes
szolg6ltatrisi dijba beszri.Lrnitja. A kdzszolgdltat6 hiiinyos vary helytelen adatszolgaLltat.isrib6l
eredo, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kiriLlttott izrimlAkkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rt a k<izszolgrl.Lltat6t terheli a felel6ss6g.

I 1.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgriltatrtb6t
kiindulva megri.Lllapida azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kdzszolg6ltatasi dijfizetes
meghatarozva az adatszolgeltat6sban. ugyanakkor v6lelmezhetii, hogy az ingatlannat
dsszeftggesben teljesites tdrtdnt. A Koordinril6 szerv e k6rben iogosuliingyenesir adatot
k6mi, az illet6kes hat6srl66l a 20. g ( | ) bekezdes szerinti aduszotgatitresut urlnyzo
ingatlanok es sz[ks6ges adataik megdllapiuisa erdekeben.

_A, feltiek alapjan riigzitett ingatlanok adatalt a Koordinrfl6 szerv megk0ldi a
kdzszolgaltat6nak, 6s felhivja a k<izsmlgiiltat6t, hogy a megkiild<itr ingatlauokoi v6pett
szolgri,ltatriLsriuak megfeleloen kgrrigrllja a 20. g 11) bekezdes szerinl adatszolgriltatrist
legkis6bb az 6rtesitds k6zhezvdteldr kdvet6 g napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a kdzszolgriJtat6 eltdr6 adatszolg6ltatiisa hirfury6ban - a Koordinal6
szerv a kiizszolgAltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szdmlizza ki.

I l 4 A Koordinril6 szew a kisziniinom 6s az ingattanhaszruiLl6 riltal haririd6n beltil ki nem
fizetett kdzszolgriltatrisi dij behajrasa 6rdek6ben intezteaif

I I { A Kdzszolg6ltato ftszdre a kdzszolgiiLltat6si szerz6ddsben rdgzitett feladatok ellirisrl6rta Koordindl6 szerv a hulladdkgazdriLlkodrisi k6zszolgriJtatrisi dii meg6llapit6s6drt felel6s
miniszter riltal meghatiirozott szolgdltauisi dijat fizet.

11.6 A efl6tdsin felel6s 6ltal kiadottuljesidsiga iteswel kapcsolatban kifogrisa nemmer t fel- tal a Koordinri{6 szerv r-6szere a
rendszeres adatszolgriltatris keret6ben t6(dnd megkiilddse a szolgiiltatrisi dij fizetdsdnek
feltetele.
Az Onkormrinyzat kOteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolgii.Lltat6 r6sz6re a teliesitessel dnntert
id6szakot k<ivet6 5 napon beliil kia.tni. Amemyiben az $nkorm inyzat a i.f.l.rit"rigr"of a.
kiad'isrival alapos indok ndlkril.-k6sedelembe esik, ugy a k6zszolgiltat6 jogosult a.7 ezzel
kapcsolatban keletkezl kirAt az Onkormrinyzat fel6 6rvZnyesiteni

1l'7 
_2016. 

jrilius I napj6t6l a szolgriltatiisi dijban a hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolgriltatds
teljes ktizvetlen kdltsdge megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag drtdkesitdsdr6l a Kooidirui,l6
szerv gondoskodik rigy' hogy a k<izszolg6rtat6 valamennl haszonanyagot kdteles a
Koordinril6 szerv iiltal kijeldlt szervezernek iita m. 2016. jnlius l. napj6t6i u'h^ron*yug-
dndkesitesb6l eredti bevdtel a Koordinrit6 szervet illeti meg.

I1.8 A Koordindl6 szerv a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgiiltatdsi szerz6d6s Ht. 9218. g (2)
bekezdds szerinti megfelel<lsdgdt vizsgeilja.
Az Adatkorm.rend. a $ (a) bekezd6se alapjfun az Onkormilryzat a klzszolgdltatAsi szerz6ddst
annak megk0t6s6t vagy m6dositiisdt kdvetrien halad6ktalaaul. de legk6sEbb s *poo u"tiit
elektronikus fton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6szere.
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12. A kdzszolgdltat{si szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6ddst 2018. szeptember 01. napjrival kezd6d6 hatrillyal, l0 6we, 2028.
sugusztus 31. napjdig kdtik.

Felek a szerz6ddst kdzds megegyezdssel, csak irdsban m6dosithatjri&.

13. A kdzszolgdltat6si szerz6d6s megsziin6se
A kdzszolgriLltatrisi szerz6dds megszflnik
a) a berne meehatdrozott id6tartam lejirt6val,
b) a Kdzszolgfiltat6 jogutod ndlkiili megszifur6sdvel,
c) eliLlLissal, ha a teljesilds m6g nem kezdrid6tt meg,
d/ felmondissal
d a felek k6z6s megegyezes6vel.

13.1 Az Onkormrinyzar a kdzszolgilltauisi szerz6d6st a Polg6ri Tiirvdnykdnyvben
meghatiirozott felmonddsi okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, ha a

Krizszolgriltat6
. a hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolgiltafiis ell6trisa soriin a kOmyezet v6delmere

vona&oz6 jogszab6lyok vagy a nl vonatkoz6 hatosrigi ddntes el6irrlsait srilyosan
megsertene, is ennek tdny6t a bir6srig vagy a hat6srig joger6sen megii,llapitott4

r a szerz6ddsben megdllapitott k6telezetts6get neki felr6hat6 m6don stlyosan
megs6rtette.

- A hulladdkgazd6lkod6si kdzszotgfltat6si szerz6ddst az Onkormrinyzat felmondja ha a

K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sitdsi engeddllyel vagy megfelel6sdgi vdlemennyel

13.2 A K6zszolgdltat6 a Polgdri Torvdnykdnyvben meghat6rozottakon tulmen6en a
kdzszolg6ltatrisi szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha

. az Onkormiinyzzl a kdzszolgiltatiisi szerz6d6sben meghatiirozo$ kdtelezettsdg€t -

a Kiizszolg6ltat6 felsz6lirisa ellenere - srilyosan megserti, 6s ezzel a

K<izszolgiiltat6nak kirt okoz, vagy akadrilyozza a htiladdkgazdrilkoddsi
k6zszolgrLLltatrls teljesit6s6t; vagy

o a k<izszolgaltatiisi szerz6d6s megktitds6t k6vet<ien hat6lyba ldpen jogszab6ly a
ktizszolgriLltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit ugy vitltottatja meg, hogy az a

KSzszolg{ltatonak a hulladdkgazd6lkod.lsi kdzszolg6ltatiis szerz6ddsszer[i
teljesitdse ktirdbe tartoz6 lenyeges ds jogos 6rdekeit jelentos mdrtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkodrlsi szerz<iddst a kdzszolgeltat6 felmondja" a telepiildsi
<inkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az tij kdzszolgriLltat6 kivdlasztis6.r6l.

A fentiek teljestilise esetdn a kdzszolg:iitatrsi szerzrid6s felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alau a k<izszolgdltat6 a hulladdkgazdriLlkod6si krizszolgiilatast vriltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormdnyzatr:ak felr6hat6 okb6l meghifsul, illetve ha a

szerz6dds neki 1'elr6hat6an sziinik meg, az Onkorminyzzt az eves k6zszolgriltardsi dij 50%-
rinak megfele16 meghirisukisi k6tb6r fizetes6re kdteles.

14. Eljir6s a szerz6d6s megsziindse eset6n
A kdzszolg6ltatisi szerz6des megszirndse vagy megsziintetdse esetdn a Kdzszolgriltat6 az rij
kozszolgiiltato kivrilasztasd,ig, de tegfeljebb 6 h5napig a kdzszolgdltatiist v6ltozatlanul ellAtja.
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A hullad6kgazd.ilkodrisi krizszolgriLltatilsi szerz6dds megsztindse esetdn a kiizszolgdltakis
ell6t is6val kapcsolatos, folyamatban ldv6 iigyek iratait 6s nyilvrintartrisait a Kdzszolgdltat6 a
teleptildsi 6nkomrilnyzatnak a kdzszolgriltauisi szerz6des megsziinise napjrin ritadja.

15. Jogvitlk int6z6se
Felek megfllapodnak, hogy az esetleges jogvitr&at els6sorban az egymds kdztitti trlrgyaldsok
sorin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogviuit a Felek trirgyalds ritj6n 60 napon beliil neIn tudjdk rendezni, a bir6s6gi
elj[rds lefolytatasiira a Pdcsi Jrinisbir6srlg, illetve ert6khatrirtol ffigg6en a Picsi Ttirvdnyszdk
illet6kess6g6t k6tik ki.

16. trtesit6sek
Ajelen szerz6dCssel kapcsolatos b6rmely igdnlt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st irdsba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az 6nkorminyzat r6sz6r6l:
n6v: Csurgy6k Lajosn6 polgri,rmester
telefon:721 422-003
e-mail: aranvos ead(Z freemail.hu

a Kiizszolg6ltat6 r6szdr6l :

ndv: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon:721 805-420
fax:721805-370
e-mail : delkomrri delkom.hu

17, Mecsek-DrdvaHullad6kgazd6lkod6siProgram

A K6zszolg6ltat6 kdteles igenybe venni a Mecsek-Drriva Hullad6kgazdrilkodrisi Projekt
keret6ben megva16su16 ldtesitrnenyeket 6s eszkdzdket a k6zszolgdltat6s teljesit6se kapcsdn.

Felek kdtelezetts6get vri,llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsuftisi Taruics hat6rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelensdg

Amennyiben jelen szerz<idds brimrelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
ervenltelen vagy kik6nyszerithetetlal vagy valamelyik szeN, vagy hat6s6g, vagy bir6srlg
annak 6n 6n1telens6g6t 6llapida meg, rigy a szerz6dds t6bbi resze 6rv6nyes 6s
kikdnyszerithet6, kivdve, ha an61kfll brirmelyik F6l a szerz6ddst nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerz6ddsben nem szabiilyozott kdrddsekben elsosorban a hullad6k6l sz6l6 2012. dyi
CDOOff. tdrvdny (Ht.), a k<izbeszerz6sekrtil sz6l6 2015. 6vi CXLIII. triweny (Kbt.), a
Magyarorsziig 6nkormrinyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXX. t6rv6ny (MoW), valamint a
Polgrlri Tdrv'en1,kdnyvr6l sz6l6 2013. dvi V. t6rvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
S,gazatr j o gszab ilyok irrinyad6 ak.
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Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasisa es ertelrnezese utAn, mint akaratukkal mindenben
megegyez5t, j 6vdhagy6lag irjrik ald-

Arenyosgediny, 201E. 6v eugusztus h6nep 31. nap

D6l.Kom Nonprofit Krt.
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Kdzszolgriltat6
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