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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI SZERZODES

amely l6trej6tt egyr6szt: Borjid Kiizs6g dnkormdnyzata
sz6khely: 7756Bo4itd, De6k F. u.30.
PIR szrlm:333816
ad6szrim: 1 533381 8-1-02
kepviseli : Schdffer Tibor J 6nos pol grirmester

mint iinkorm6nyzat (a tovribbiakban: Onkorm6nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun6lis Szolg6ltat6
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gii Tirsas6g
sz6khelye: 7632 P6cs, Sikl6si it 52.
c|gSegyz6kszhma : 02-09-064556
ad6sz6ma: I 1 54 I 587 -2-02
KUJ sziirna: 100279306
KTJ szrima: I 00468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hulladekkezelo KtizponV;
KSH sziima: I I 54 | 587 -381 I -57 2-O2

k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet<i
mint Kdzszolgriltat6, a tovabbiakban: Kiizszolgdltat6

- tovribbiakban egytittesen: Felek - k6z6tt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi

feltetelek mellett:

Szerzod<i felek jelen kdzszolgriltatiisi szerz6dds megkdtdsekor figyelembe vettdk a

kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLllI. tv. 15. $-61, mely szerint a kdzbeszerzesi

ert6khatiirok :

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6sr

6rt6khaterok (a tovdbbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);
b) a kozponti kdltsegvet6srol sz616 t<irv6nyben meghaterozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerzesi 6rt6khatarok (a tovdbbiakban: nemzeti ert6khat6rok).
(3) Az egyes beszerz6si trirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtekhat6rokat a kdzponti

kdlts6gvetdsr<il sz6l6 t6rv6nyben 6vente kell meghaulrozni. Az egyes beszerzdsi tiirgyak

eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti europai uni6s jogi aktusban meghatrirozott -

uni6s ert6khat6rokat a mindenkori ktiltsegvetesi tdrv6nyben 6vente r6gziteni kell.

A Kbt. 17. g (3) bekezddse szerint a szolg6ltatds becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eseteben,

amely nem trtalmazza a teljes dijat:
a) hatirozott id<ire, ndgy 6vre vagy ann6l rdvidebb idore kdtend6 szerz6d6s esetdn a

szerzodds id<itartama alatti e llen szo lgril tatri s;

I har1rozztlan idore kdtdtt szerz6d6s vagy ndgy 6vn6l hosszabb idore kdtend6 szerztid6s

eset6n a havi ellenszolgiiltatrls negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsasdg 2019. 6vi k<ilts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rveny 72' $ (1)

bekezdEse r6gziti, hogy a Kbt. 15. g (l) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si

6rtekhatrir 20i9. janurir l -jetol szolgiiltatiis megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapidaik, hogy fentiek alapjiin jelen szerz<id6s nem esik a k6zbeszerz6si eljrirris

hat6lya ali.

Szerz6dci Felek a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit6sra es kezelesre vonatkozo

k6zszolg6ltat6s folyamatossig6nak biztositiisa 6rdekeben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
I
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jogok 6s k6telezetts6gek rendezesere, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm&ryzatl rendelet
v6grehajtrisrlra az al bbi szerz6d6st kdtik meg:

1. A szen6d6s c6lja
l.l. Magyarorszrig helyi 6nkormdnyzatarr6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k<ireben

ell6tand6 hell rinkormrinlzati feladatok kozb tartoztk kiiltin<isen a k6myezet-eg6szs6gUgy
(kciztisztasrig, telepiil6si k6myezet tisztaseganak biztositdsa, rovar- 6s r6gcsril6irt6s) 6s a
hullad6kgazd6lkodds.

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33 $ (l) bekezd6se

szerint a telepiil6si <inkormrinyzat a hullad6kgazddlkod6si k<izszolgriltatds ell6teset a
k6zszol96ltat6val kdtiifi hulladekgazdrllkod6si kdzszolgdltatiisi szerz6d6s rltjrin biztositja.

hatdrozala alapjirn jcitt letre.

1.3. A jelen szerz<id6s c6lja, hogy Borjrid Kdzs6g kdzigazgatdsi tertilet6n az

ingatlantulajdonosoknril, birtokosoknAl, hasznril6kndl (a tovibbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepiil6si sziLird hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgriltatdssal

kapcsolatban - a hatrilyos jogszab6lyoknak megfelelcien - az dnkormfnyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 ktiz<itti kapcsolatot, a Felek jogait es kdtelezetts6geit szabAlyozza.

.,

2.1. Az dnkorm6nyzat megbizza a Kiizszolg6ttat6t az al6bb meghatiirozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Borj{d Krizsdg kdzigazgatilsi tertiletdn a teleptil6si hullad6k begyfjt6s6vel 6s elhelyez6s

c6ljrlb6l ttirt6n<i rendszeres elszillitiisrival a szerz6ddsben rdgzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel es rfu:talmatlanit6s6val - a Mecsek-Driva Hullad6kgazdrilkod6si Program eszkdz-

6s letesitm6ny6llom6nyrinak ig6nybevetel6vel-, kdzszolgriltatrisi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijtdse, szdllitrlsa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanitris 6vente I alkalommal
- zdldhullad6k gyrijt6s 6vente I alkalommal
- elktildnitett /szelektiv/ hulladdkgytijt6s

2.2. A Kiizszolgiltat6 a2.1. pontban meghatdrozott feladatok elv6gz6s6t 2019. januriLr'l-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrin a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabrilyoknak 6s az tinkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kizrir6lagosan jogosult Bogrid

k<izseg k<izigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hulladdk gyiijtds6re 6s kezel6s6re irSnyu16

k6zszol96ltatdsok ell6t6srira.

A kcizszol96ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k g)'rijtdsdre es kezel6s6re iriinyul6

k6zszolg6ltal6i feladatok ell6trlsa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszn:il6

a h6ztartdsi hullad6khoz hasonl6 hultaddk r6sz6t k6pezo vegyes hulladdk6ra is. a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A k6zszolgriltat6s teljesites6nek teriiteti kiterjedese: Borj6d Kdzsbgkdzigazgat6si teriilet6n.

A k6zszolg6ltatris kbr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se es kezel6se: a Kdk6nyi Regionrllis

Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy iitrak66llom6son, illetve mrls, kdmyezetv6delmi, mtikdd6si

enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.
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3. AzOnkorm6nyzatkdtelezetts6gvillal6sa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolgriltatrls ell6tds6ra a Kiizszolgiltat6nak
kizrlr6lagos jogot brztosit.

3.2. Az 6nkorm6nyzat k<itelezetts6get vrillal :

a) a kdzszolgdltatds hat6kony 6s folyamatos ell6t6sdhoz a Kiizszolgfltat6 sz mtna
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolgiitat sitra,

b) a kdzszolgdltatds kdr6be nem taioz6 hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6gek
kdzszolg6ltatiissal tdrtdn6 Ssszehangol6silnak el5segit6sdre,

c) a k<izszolg6ltatrisnak a telepiil6sen vegzett m6s kdzszolgdltat6sokkal val6
6sszehangoliisiinak el6se gitds6re,

d) a Kiizszolg6ltatri kiz616lagos k6zszolg6ltat6si jogdnak biztosit6s6ra,
e) a telepiil6s kiizszolgriltatiis ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkozrisiiban

n6v- 6s cimjegyz6k 6tad6s6ra, adategyezet6sre,
f.1 kedvezmeny, mentess6g eset6n annak alapjriul szo1g616 adatok etadAsiira,
g) az Onkorm6 nvzat iilal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 kdltsdgek megt6rit6s6re,
h) a telepiildsi ig6nyek kieldgitds6re alkalmas hulladdk gyiijt6s6re, sz llitasiLra, kezeldsdre

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatrlroz6s6ra. Ennek keret6ben kijel6li - a

Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a k6zszolgdltat6 6tvegye k<iztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszndl6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgiltat6 6ltal alkalmazott g6pjriLnniivel nem tud behajtani,

i) a hullad6ksz6llit6 j6rmii szrlrnrira megfeleki ritviszonyok biztositiisrlra, (kiiltin<is

tekintettel a t6li ho- 6s sikossdg-mentesit6sre, valamint a kdzrit iirszelv6ny6be bel6g6
fa6gak levrig6srLra. ),

j) a kdzszolgriltatilsi szerz<idds kdzzdtdtel,lrol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiildnitett hulladdkgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezds6r<il.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:
- A h6aart6sban keletkez6:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udtilo 6s id6szakosan hasmdlt ingatlanok eset6ben az ellitiisi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k r6sz6re az 6ves

hutlad6kgazdflkod5si k<izszotg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. ElkiildnitettengyiiLjt6tthulladdk
iii. Zdldhullad6k 6vente egyszeri alkalommal
iv. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

t<irtdno 6sszegyrijt6s6r<il, elszrillitiisiir6l 6s kezel6ser6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezri hiutartflsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyrijt6s6rol, e I szrill itrisrir6l es kezeldsdr6l.

- Az itltala iizemeltetett hulladdkgyrijt<i ponton, hulladdkgyiijto udvarban a hullad6k

iitvdteldrol, risszegyrijt6sdr6l, elsz6llit6siir6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k6nyvel6s,szamvitel,b&szfunfejt6s
- adminisztr6ci6, nyilv6ntartds, adatbrizis-kezel6s
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- jogi i.igyvitel
- adatszolgiltatrls

c.) az dnkorm Anyzallal egytittmrik<idve a fogyasa6k szitmira kdnnyen hozzilfdrheto
iigyf6lszolgrilat 6s trijdkoztatrisi rendszer miikcidtet6se (Kdzponti iigyfdlszolgriltat cime: 7632
Pecs, Sikl6si u.58.), valamint a k6zszolgdltatrissal kapcsolatos lakossrigi trij6koztatris.

4.2. A Kiizszolgriltat6 kdtelezetts6get vdllal tov6bbii:
a) a kdzszolgrllatiis folyamatos 6s teljes kttrii ell66sAra,
b) a k6zszolg6ltatris meghatriLrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teUesit6s6re,

c) a kdmyezetv6delmi hat6srig riltal meghatiirozott min6sit6si osztiily szerinti
k<ivetelm6nyek biztositilsrira 6s a min<isitdsi engeddly hulladdkgazdrilkod6si
kdzszolgriltatrisi szerz<idds hatrilyossrigrinak ideje alatti folyamatos megl6tire.

d) a k<izszolg6ltatiis teljesit6sdhez sziiks6ges mennyisdgii ds min6segii jrirmii, gdp. eszkdz.
berendezds biaositrisrira, a sziiks6ges l6tsziirnri 6s kdpzettsegt szakember alkalmaz sdra,

e) a kcizszolgiiltat6s folyamatos, biztonsiigos 6s bovitheto teljesit6sdhez sziikseges
fejleszt6sek 6s karbantartiisok elv6gz6s6re,

f) a kdzszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

letesitm6nyek i g6nybev6telere,
g) nyilv6ntartrisi rendszer mtkddtetdsdre 6s a kdzszolgiiltatils teljesit6sdvel dsszefiiggo

adatszolg6Lltatiis rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgdltat6si rendszer l6trehozrisiihoz 6s folyamatos

miik<idtet6s6hez sziiks6ges feltdtelek biztositiisiira,
i) a fogyaszt6k sziLrniira kdnnyen hozzlfirheto [gyf6lszolgdlat 6s t6j6koztatrisi rendszer

miikddtet6s6re,
a fogyaszt6i kifogdsok es eszrevetelek elint6zesi rendj6nek meg6llapit6srira,
a tev6kenys6g el liitiisiihoz sztiks6ges biaosiuissal rendelkezik, amely megfelel<i fedezetet
nytjt a felel6ssdgi kdrben bek6vetkezett Onkormiinyzatnak okozott esetleges kilrok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legaldbb 2 kiildnbdz<i
tirmdrtdkii gytijtrieddny kiiziil viilaszthasson,

m) tiibblethullad6k elhelyez6sdt szolg6l6, a K6zszolgriltat6 riltal biztositott zs6{<

forgalmaz6s6ra,
n) a Mecsek-Drdva Hulladekgazdrilkodrisi Program eszktiz- es l6tesitm6ny dllomii,ny6nak

haszn6latiira.

A Kdzszolgiiltat6 hullad6kgazddlkod6si engedely6nek sziirna: OKTF-KP/2538-10/20f 6,
PE/KFT/6055-3/20 1 7, PE/KTFO n55-7 t20tE
A Kdzszolgiiltat6 megfelelosegi velemdnydnek sz.ima: OHKT - KP/l73ll-5/2018
A Krizszolgriltat6 min6sit6si enged6ly6nek sziima: PE/KTFO/0030&6/2018

5. Mentestil a Kiizsznlg6ltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezetts6g6t6l vis maior
eseten, tovdbb6 ha az Onkormdnlzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikossiig mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kdzut/, amely a

Ktizszotgiltat6 g6pjrirmi.iveinek balesetmentes kdzlekedds6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolg6ltat6 az akadiiy elhrirulasrit kdveto legktizelebbi szrillitrisi napon kdteles
szolgdltatni, mely alkalommal kdteles az el6zo elmaradt szrillitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepiitdsi hul lad6k elsziiLl I itiisara is.

6. A Kiizszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrillit6sdt:

- az iinkormdnyzat rendelet6ben el6irtt6l eltdr6 tarol6ed6ny kihelyezdse esetdn.

j)
k)
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- ha a tiirol6ed6nyben a telepiil6si (kommunalis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu. kci-. dpitdsi tdrmeldk, rillati tetem. mar6. mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiradek, gyml6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srily[ tdrgy, amely veszdlyezteti a

hullad6kszrillit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6get, vagy megrongdlhatja a

gyrijtoberendezdst, illetve iirtalmatlanitdsa sordn veszdlyezteti a k6myezetet.)

- a hullad6k nem a szabvdnyos, zrLrt trirol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolg: tattit6l
vrisrLrolt jelzett zsrikban keri.il kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a trirol6edeny mozgat6sakor a

kisz6r6diis vesz6lye fennrill (nem leziirt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a tiirol6ed6ny k6riil szab6lyalanul, annak mozgat6st es iirit6st akad6lyoz6 m6don
t6bblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a tiirol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre keriil - a tiirol6ed6nyek matriciijiinak
hidnya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvrillalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kozszolgiltat6 jogosult alvdllalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiitat6 az

alvdllalkoz6 ig6nybevdtel6t k6teles az Onkorm6nyzat szimhra bejelenteni.
7.2. A Felek r<igzitik, hogy az alvrillalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgdltat6 tgy felel,
mintha maga jiirt volna el.

E. A Kiizszolg6ltatis teljesitds6vel dsszefi.iggri adatszolg6ltatris biztositasa 6rdek6ben a
Kiizszolg6ltat6 az I ./ pontban meghat6rozott szol96ltat6si teriilehe vonatkoz6an elkiil6nitett
nllv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szol96ltatrisi teriiletrril elszrillitott
6s iirtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6gdt.

9. A kcizszolgiiltatds igdnybevetelere k6telezettek a kdzszolgiiltat6s teljesitesevel
kapcsolatos min<is6gi 6szrevdteleiket, kifogrisaikat iriisban a Kiizszolgdltat6 sz6khely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 76Ol Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a

Ktizszolgriltat6 koteles irilsban 15 napon beliil megvrilaszolni. Haladektalanul int6zked6sre
kiiteles a Kiizszolg6ltat6 kdmyezetszennyez6s eset6ben, ha az a k6zszolg6ltat6sr
tev6kenys6g6vel okozati <isszefiigg6sben van. Amennfben a panasz, 6szrev6tel az
Onkormiinyzat helyi hulladdkkezeldsi krizszotgriltatris rendj616l sz6l6 rendelet6nek
rendelkez6s6t kifogrisolja, a Kiizszolg6ltatr5 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos
egyidejii 6rtesit6se mellett- az 6nkorm6nyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgiltatisdija
l0.l . A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s K<izmii-
szabrilyoz6si Hivatal javaslatrlnak figyelembev6televel az illet6kes miniszter rendeletben
rillapitja meg 6s a Koordindl6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjdn az illami hullad6kgazdrilkodrisi ktizfeladat kereteben az allam beszedi
a ktizszolgdltat6si dijat 6s kifizeti a k<izszolgriltat6knak a hulladekgazddlkod6si
k6zszolgiiltatisi dij megrillapitris66rt felelos minisaer riltal meghatarozott szolgiiltat6si dijat.
Az 6llam e feladatainak ellatasara koordin6l6 szervezetet (a toviibbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k6zszolgaltat6, a telepiil6si <inkormiinyzat, valamint a hullad6kgazdiilkodrisi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordiniilo szerv
feladatk<irdnek gyakorliisiihoz sziiks6ges.
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A miniszter rendeletben illapitja meg a beszedett k<izszolg6ltatrisi dij feloszt6sdnak elv6t. A
miniszter a Koordinrll6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben rillapitja meg a

Koordiniil6 szerv iiltal a kdzszolgriltatonak fizetend<i szolgrlltatasi dijat.

10.2
A kdzszolgriltat6 iiltal alkalmazott k6zszolgdltat6si dij meg6llapitiisa a Ht. 46-48.9 6s 91.9,
valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrt6nt.

Urit6si dijak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniil6k iiltal fizetendri lakossrigi dijak:

60 literes ed6ny: 104,- Ft + Afa*

80 literes ed6ny: 139,- Ft + Afa

I l0-120 literes ed6ny: 19l,-Ft + AFA

Ipari ( sazd6lkod6 szervezetek) diiai

I l0 literes ed6ny: 213,-Ft + AFA

I 100 literes ed6ny: 2.130,-Ft +,iFA

120 literes edeny: 208,-Ft + AFA

I 100 literes ed6ny: 1.909,-Ft + AFA

ra 385/2014. (Xn. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es eletvirelszeriien haszndlo termdszetes
szem6ly ingatlanhaszndl6 r6sz6re, a telepiilisi onkorm6nyzat dltal kiadott igazolis alapjrin.

Tdbblethullad6k gytijtds6re szolgrll6 zsi*. 6ra:361 ,- Ft+Afa/db.

Szerz<ido Felek az eltaliinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatdlyos
AFe ttirvdny rendelkezdseinek megfeleloen jriLrnik el.

11. Allamin,rUad6kgazddlkod6sikiizfeladat-ellftis
I1.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkodrisi k<izfeladat ell6tAsara letrehozott szeryezet
kijel6l6s6rril, feladatkdr6r6l, az adatkezelds m6djar6l, valamint az adatszolgiiltatrisi
kdtelezetts6gek r6szletes szabiilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Kormiirny a Ht.32/A. g (l) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkoddsi
Koordiniil6 ds Vagyonkezelci Zrirtkrtnien Mfkdd6 Rdszv6nyrirsas6got je16lte ki.

ll.2 A Koordindlo szerv a krizszolg6ltatasi dijakra vonatkoz6 szilml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezdese szerinti adatszolg6ltatris alapjrin rillitja ki. A kiizszolg6ltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgiiltatrlsa esetdn a Koordiniil6 szen,a nem megfelel6 adatszolgiiltatiissal
drintett ingatlanhaszniil6 tekintet6ben a Koordiniil6 szerv 6ltal legut6bb kisziimli2ott
kdzszolgiiltatiisi dij16l 6llit ki sziimldt. Az ezzel dsszetiigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eset6n
minden helytrlll6si kdtelezettsdg a kdzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolgiiltatiisi
dijkiildnbdzet pozitiv m6rlegdt a Koordinril6 szerv a k6zszolgiiltat6nak fizetendo eseddkes
szolgriltatrisi dijba besziimitja. A kdzszolgriltat6 hirinyos vagy hellelen adatszol96ltatiis6b6l
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ered6, a Koordinril6 szerv iiltal nem megfelelo adattartalommal kidllitott szrimldkkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6nydrt a kdzszolgriltat6t terheli a felelossdg.

I1.3 A Koordinril6 szerv M Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgriltat6sb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs k6zszolgriltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgihatesban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s t<irt6nt. A Koordin6l6 szerv e k6rben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illet6kes hat6segt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisb6l hirlnyz6
ingatlanok 6s sziikseges adataik megrillapitiisa erdek6ben.
A fentiek alapj6n nigzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a

krizszolgiiltat6nak, 6s felhivja a k<izszolgilltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgiiltatrisriLnak megfeleloen korrigrilja a 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6st
legkdsobb az drtesitds k6zhezv6tel6t k6vet6 8 napon beliil.
A konekci6t kdvetoen - a k<izszolgriltat6 eltirci adatszolgriltatrisa hianydban - a Koordinril6
szerv a kdzszolgeltatAsi dijat az ingatlantulajdonosnak szimlir:za ki.

11.4 A Koordinril6 szerv a kisziirnliiaott ds az ingatlanhasznril6 riltal hatriridon beliil ki nem
fizetett krizszolgeltatesi dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

I1.5 A Kcizszolgiiltat6 r6sz6re a kcizszolgriltatiisi szerz<id6sben rdgzitett feladatok elletasii6rt
a Koordin616 szerv a hulladdkgazdrilkodrisi kcizszolgriltatiisi dij megrillapitris66rt fetelos
miniszter rlltal meghatrlrozott szo196ltatrisi dijat fizet.

I I .6 A k<izszolgriltato az dnkormiinyzat. mint ell6tes6rt felelcis riltal kiadott
teljesltdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgrlltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a k<izszolgiiltat6 riltal a Koordin6l6 szerv r6szere a
rendszeres adatszolgdltatils keretiben tdrtdn6 megkiilddse a szolg6ltatdsi dij fizet6senek
felt6tele.
Az dnkormiinyzat k6teles a teljesitesigazol6st a Kdzszolgiiltat6 r6sz6re a teljesitessel 6rintett
id6szakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm funyzat a teljesitdsigazoliis
kiadrlsiival alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, fgy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezci kiiriit az Onkorm 6nyzat fel6 6rv6nyesiteni.

11.7 2016. jrilius l. napj6t6l a szolgriltatilsi dijban a hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s
teljes kdzvetlen ktiltsdge megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag drt6kesit6s6nil a Kooidin6l6
szerv gondoskodik rigy, hogy a k6zszolg6ltat6 valamennf haszonanyagot kdteles a
Koordinril6 szerv riltal kijel<ilt szervezetnek etadni.20l6. irilius l. napj6t6l a haszonanyag-
drtdkesitdsbol ered<i bev6lel a Koordiniilo szerver illeti meg.

I1.8 A Koordinril6 szerv a hulladdkgazdrilkod6si krizszolgiiltatrisi szerz<idds Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfelet<is6gdt vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjin az Onkormiinyzat a kdzszolgriltatiisi szerz<iddst
annak megk<itds6t vagy m6dositiisiit kdvettien haladdktalanul, de legkds<ibb 8 napon beliil
elektronikus fton megkiildi a Koordinril6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hat{lya
Felek jelen szerzoddst 2019. janu6r 01. napjrival kezd<idci hatrillyal, l0 6vre, 2028. december
31. napj6ig k<itik.

Felek a szerz<iddst kdzds megegyezessel, csak irilsban m6dosithatjrik.
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13. A ktizszolgiltatdsiszerz6d6s megsziin6se
A kdzszolgiiltauisi szerz6d6s megszrinik
a,/ a benne meghadrozott id6tartam tejriLrtrival,
b) a KdzszolgAltat6 jogut6d ndlkiili megsziin6sdvel,
c/ el6lllssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodiitt meg,
d/ felmond6ssal
e) a felek k6zris megegyez6s6vel.

13.1 Az Onkormiinyzat a kdzszolgriltatiisi szerz6d6st a Polgriri Tdrvdnykcinyvben
meghaterozott felmondrlsi okokon ttlmen6en akkor mondhatja fel, ha a
Ktizszolgdltat6

o a hullad6kgazddlkodrisi kdzszolgiiltat6s elldtiisa sordn a krimyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rA vonatkoz6 hat6srigi ddntds eloirrisait stlyosan
megsdrtette, ds ennek tdny6t a bir6vig vagy a hat6srig joger6sen megiillapitotta,

o a szerz<id6sben megrillapitott k6telezettsegdt neki felr6hat6 m6don sulyosan
megs6rtette.

- A hullad6kgazdrllkoddsi kcizszolgiiLltatii.si szerzriddst az Onkormilnyzat felmondja, ha a
Kdzszolgriltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelekis6gi vdlem6nnyel

l3-2 A K<izszolgrlltat6 a Polgriri Ttirvdnykdnyvben meghatiirozottakon trilmen6en a
kdzszolgiiltatiisi szerz<iddst akkor mondhada fel, ha

o az Onkormiin yzal a kiszszolgltatiisi szerzciddsben meghatdrozott kdtelezettsdg6t -
a Kdzszolgdltat6 felsz6litdsa ellenere - sflyosan megs6rti, 6s ezzel a
K6zszolg6ltat6nak krirt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkodasi
k<izszolg6ltatris teljesit6s6t; vagy

o a k<izszolgiiltatdsi szerzridds megk6tds6t kdvet6en hatrllyba l6pett jogszabrily a
kdzszolg6ltatiisi szerzod6s tartalmi elemeit fgy vriltoaatja meg,- irgy * u
K6zszolg6ltat6nak a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgriltatiis izerz6d6sszerii
teljesitdse k<ir6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos erdekeir jelentSs m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkodrisi szerz6ddst a ktizszolgiiltat6 felmondja, a telepiildsi
dnkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik az uj kiJzszolgaltat6 kiviiLlaszt6siir6l.

A fentiek teljesiildse eseten a k6zszolgriltatasi szerz6d6s felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmondiisi id<i alatt a kdzszolgaltat6 a hulladdkgazdriLlkod6si kdzszolgiiltatiisi viiltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az 6nkormdnyzatnak felr6hat6 okb6r meghirisur, illetve ha a
szerz6d6s neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormrinyzat az 6ves kozszolgriltatrisi dij 5O%-
6nak megfelelo meghitsukisi kdtbdr fizet6sdre k6teles.

14. Eljiris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgriltatiisi szerz<id6s megsziin6se vagy megsziintetdse eset6n a K<izszolgrlltat6 az rij
ktizszolg6ltat6 kiviilaszt6siiig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolgAltathst v6ltozatlirul ellltja.A hulladdkgazdrilkodrisi ktizszolgiiltatiisi szerz6d6s megsziin6se esetdn a kdzszolgiiltatris
elletesaval kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilviintartrisait a K<izszolgiltat6 a
telepiil6si dnkormiinyzatnak a klzszolglltatasi szerztidds megsziin6se napjrin 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitiiLkat els<isorban az egymris k<iz6tti tiirgyaliisok
sor6n igyekeznek rendezni.
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Amennyiben a jogvitit a Felek trirgyal6s irdrin 60 napon beliil nem tudjii,k rendezni, a bir6srigi
eljrirris lefolytatrisiira a Pdcsi Jrt6sbir6sdg, illetve 6rt6khatri.Lrt6l ffiggrien a Pecsi T6rv6nyszdk
illetekess6g6t kritik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst inisba ketl
foglalni.
A szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6zesre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm6nyzat rdsz6rol:
ndv: SchZiffer Tibor Jiinos polgii,rmester
telefon: O6-69 I 37 2- I 07
e-mail: borjad.hivatal@boly.hu

a Kiizszolgdltat6 rdsz6r6l:
nev: Bir6 P6ter iigyvezet<i
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cimet, telefonszimdt stb.) a Felek kizlrolag a
szerzridds teljesit6sdvel dsszefiigg6 kapcsolattartiis c6ljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egyeb jogos erdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszabiiyok 6s adatv6delmi szabhlyzatatk rendelkez6sei szerint jrirnak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkodisiProgram

A Kdzszolgriltat6 k6teles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<izdket a k<izszolgdltatis teljesit6se kapcsriLn.

Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy al6vetik magukat a Tri.Lrsul6si Taniics hatriro zatainak.

18, R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nlelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szer.,t, vagy hat6srlg, vagy bir6siig
annak drv6nlelens6gdt rillapitja meg, ugy a szerzldds tdbbi r6sze drv6nyes 6s
kik6nyszerithet<i, kiv6ve, ha andlkiil brirmelyik F6l a szerz6ddst nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerz<iddsben nem szzbiiyozott kdrddsekben els6sorban a hullad6kr6l szolo 2012. 6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a krizbeszerzdsek<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny (Kbt.), a
Magyarorszig dnkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (M6tv), valamint a
Polgriri r<irv6nykdnyvrol sz6l6 2013. dvi v. t6rv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
|gazati jogszab l yok ir6nyad6ak.

Jelen szerz<id6st a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmezese utiin. mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6vrihagy6lag irjrik akl.
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Kiizszolg6ltat6
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