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Amelyl6trej<ittegyr6szrril: Csikrist6tttisKiizs6gOnkorminyzata
sz6khelye: 7341 Csik6st6tt6s, Hunyadi t6r 24.
PIR sz6m: 417819
ad6sz6m: 1541781 1-l-17
k6pviseli: Pint6r Szildrd polgrirmester 

..
mint Onkormdnyzat, a tovebbiakban: Onkorminyzat

mdsr6szt: D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunilis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gfi Tirsas69
sz6khelye: 7632P&,s, Sikl6si rit 52.
c6 gtre gyzdkszima: 02 -09 -0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: 1 I 541587 -2-02
KUJ szrima: 100279306
KTJ sziiLrna: I 00468989 /P6cs-Kdk6ny Region6l is
Hullad6kkezel6 K6zponV; I 00408033 /G<ircsriny
hulladeklerak6/
KSH sz6ma: I 1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kcizszol96ltat6, a tovribbiakban: Kiizszolg6ltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az al bbiak
felt6telek mellett:

Szerzod6 felek jelen krizszolgriltatiisi szerz6d6s megkdtesekor figyelembe vett6k a

kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. g-6t, mely szerint a k6zbeszerz6si
6rt6khatrirok:

a) ew6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tovribbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b,) a kdzponti kdltsegvet6srcil sz6l6 tdrvenyben meghatifuozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatrirok (a tovribbiakban: nemzeti 6rtekhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si targyak eset6ben alkalmazand6 nernzeti drt6khat6rokat a k<izponti
kdlts6gvet6sr6l sz6l6 t6rv6nyben 6vente kell meghatrl,rozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdes szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori krilts6gvet6si t<irv6nyben 6vente r6gziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgrlltatiis becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eseteben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozotl id6re, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb id6re k6tend6 szerz6d6s eset6n a
szerz6d6s id6tartama alatti ellenszolgriltatiis;

b) hatinozatlar id<ire kcitdtt szerzodfls vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtend6 szerzcid6s
eset6n a havi ellenszolgriltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K6zt6rsas6g 2017 . ,bvi k<ilts6gvet6s6r6l sz6l6 2016. 6vi XC. tdrv6ny 70. g (l )
bekezd6se r6gziti, hogy a Kbt. 15. g (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6ftekhat6r 2Ol7 . janurir I -j6tril szolgiiltatiis megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6d6s nern esik a kdzbeszerz6si elj6rris
hat5lya alii.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, szrillitrisra 6s kezel6sre vonatkoz6
k<izszolgriltatds folyamatoss6ginak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos hell dnkormilnyzati rendelet
v6grehajtrisiira az alibbi szerz6d6st k6tik meg:

l. A szerztid6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi <inkormiinyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k<izi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok kdr6ben
ellatand6 hell 6nkormiiLnyzati feladatok kciz6 tartozik kiildndsen a kdmyezet-eg6szsegiigy
(kdztisztasiig, telepiil6si kdmyezet tisztas6giinak biztosit6sa, rovar- es r6gcs6l6irtris) 6s a
hullad6kgazddlkodrls.

A hulladdkr6l szolo 2O12.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tovrlbbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgdltatds elldtds6t a
kdzszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkodrisi krizszolgdltatiisi szerz6d6s titjrin biaositja.

1.2. Jelen szerz<id6s az dnkormdnyzat K6pviseki-testilete 7Ol2Ol7. (XI.29.) Kt.sz.
hatirozata alapjrin j<itt l6tre.

1.3. A jelen szerzcides c6lja, hogy Csik6st6ttcis Kozs€g kozigazgatiisi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosoknril, haszndl6kniil (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznril6) keletkezci telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenniillo kdzszol96ltatrissal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszabilyoknak megfelel6en - az Onkorminyzat es a

Kiizszolg6ltat6 k6zcitti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kotelezetts6geit szabdlyozza.

,
2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alibb meghatdrozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Csik6st6tt6s K<izseg kdzigazgatdsi teriilet6n a telepiil6si hulladek begy,rijt6s6vel es elhelyez6s
c6lj6b6l tcirt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerz6d6sben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanitSsdval - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodisi Program eszkciz-

6s l6tesitm6nydllomii,nyinak ig6nybev6tel6vel-, k<izszolg6ltatdsi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k szilllitrisa heti I alkalommal
- lomtalanites 6vente I alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyijt6s gyrijt6szigetes 6s hiahoz men6 rendszerben
- z<ildhullad6k gyiijt6s 6vente 1 alkalommal

2.2. A Kdzszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatii.rozott feladatok elv6gzeset 2018. januar l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjdn a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo
jogszab6lyoknak 6s az dnkormii.,nyzati rendeletnek megfelel6en kiziir6lagosan jogosult
Csik6st6tt6s Kdzsdg kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6sdre
ir6nlulo k6zszolgriltat6sok ell6trisrira.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
krizszolgriltat6i feladatok elLit6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szern6ly ingatlanhasznril6
a h{ztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rflszdt kdpezd vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A k<izszolgilltatrls teljesit6s6nek teriileti kite{ed6se: Csikost6tt6s K<izs6g k6zigazgatrisi
tertilet6n.



A kdzszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kaposszekcs<ii iitrak6
6llomdson, a Kdkenyi Regionrilis Hullad6kkezel6 K6zpontban, a gdrcsdnl lerak6ban, vagy
m6s, kdmyezetv6delmi, miik6d6si enged6llyel rendelkez6 hullad6klerak6ban.

3. Azdnkormdnyzatkdtelezetts6gvrillalSsa

3.1. Az Onkormatyzat a 2. pontban irt k<izszolgiiltatils elkitrlsrira a Kiizszolgiltat6nak
kizrlr6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorminyzat kdtelezetts6get vrillal:

a) a kiizszolgiltatds hat6kony 6s folyamatos ell5t6srlhoz a Kiizszolgiltat6 szirmira
sziiks6ges informiici6k 6s adalok szolgiiltat6sara,

b) a kdzszolg6ltat6s k<ir6be nem tartozb hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6gek
krizszolg6ltat6ssal t6rt6n6 dsszehangoldsiinak el6segit6sere,

c) a kdzszolgdltat6snak a telepiilesen vegzett m6s kdzszolgriltatiisokkal val6
<isszehangol6sii,nak elcisegit6s6re,

d) a Kiizszolgiltat6 kizdr6lagos kdzszolgiiltatisi jogrinak biztosit6srira,
e) a telepiiles lak6i vonatkoz6silban n6v- 6s cimjegyz6k rltad6srlLra, adategyezet6sre,
f) ked.vezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tadrisri,ra,
g) az Onkormdnyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 krilts6gek megt6rit6s6re,
h) a telepiil6si igenyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szrillitris6ra, kezel6s6re

szolgdl6 helyek 6s l6tesitrn6nyek meghatarozrlsira. Ennek keret6ben kijel<ili - a

Kiizszolgdltatrival egyeztetve - azokat a gyfijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kdzszol gltati tvegye k<izteriileten a hulladekot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolghltat6 riltal alkalmazott g6pjrirmiivel nern tud behajtani,

i) a hullad6kszAllito jirmii szimfua megfelelci ritviszonyok biztosit6sira, (kiildn6s
tekintettel a t6li h6- 6s sikossrig-mentesit6sre, valamint a k6zit iirszelveny6be bel6g6
farigak levrigrisrlra. ),j) a kdzszolgdltat6si szerzcides k<izz6t6teler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

k) gondoskodik M elkiikinitett hullad6kgy-tijt6si rendszer hell felt6teleinek
megszervez6s616l.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:
- A haztartasban keletkez6:

i. V-egyes hullad6k heti egyszer
(UdiilS ingatlanok esetdben az ellSt6si id6szak 6 h6nap dprilist6l szeptemberig ahol a Ht.
47.S (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhasmdl6k rtsz|re az 6ves hullad6kgazdrilkoddsi
krizszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiildnitetten gyiijtdtt hulladdk hiuhoz mend rendszsrrel 6s gyiijt6szigeteken
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
iv. zrildhullad6k 6vente 1 alkalommal

t<irt6n<i <isszegyiijt6ser6l, elszrillitrlsrir6l 6s kezel6s6rcil.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezci hriztart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
6sszegyiijtes6r6l, elsziillit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

- Az tltala iizemeltetett hullad6kgytijtri ponton, hullad6kgyiijtci udvarban a hullad6k
6tv6tel6r6l, dsszegyrijt6s6r6l, elsz6llitris6r6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok: 
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- kcinyvel6s,sziimvitel,berszdmfejtes
- adminisztriicio, nyilv6ntartds, adatb6zis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az dnkorm finyzattal egyiittmiikddve a fogyaszt6k szirnira k6nnyen hozz|ferheto
iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koaat6si rendszer miik6dtet6se (K<izponti iigyf6lszolg6ltat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u.52.), valamint a k<izszolgriltat6ssal kapcsolatos lakossrigi tiij6koztatiis.

4.2. A Kiizszolgaltat6 kdtelezetts6get vrillal tov6bb6:
a) a kdzszolgiiltat6s folyamatos 6s teljes k6rii ell6t6sdra,
b) a k<izszolgiltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6s6re,
c) a kdmyezetvedelmi hat6s6g 6ltal meghat6(ozott min6sit6si oszt6ly szerinti

kdvetelmenyek biztositris6ra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgiiltatiisi szerz6dds hat6lyossrlgrinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k<izszolgiiltatiis teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gri 6s min6s6gii jiirmii, gep, eszkriz,
berendezds biztosit6srira, a sztks6ges l6tszri,rnri 6s kepzettsdgri szakernber alkalmaz slra,

e) a kcizszolgiiltatds folyamatos, biztonsiigos 6s b<jvithet<i teljesit6s6hez sziiks6ges
fejlesztesek es karbantart6sok elvegz6s6re,

f) a krizszolgdltat6s k6r6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghaterozott helyek 6s
l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,

g) nyilvrintartrisi rendszer mr.ikddtet6s6re 6s a k6zszolgrlltat6s teljesit6s6vel <isszefiigg6
adatszolgilltatris rendszeres telj esitesere,

h) a nyilv6ntartrisi, adatkezel6si 6s adatszolgriltat6si rendszer l6trehoziisdhoz 6s folyamatos
mrikddtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztositdsdra,

i) a fogyasztok szrimrira kdnnyen hozzitf,brhet6 iigyf6lszolgrilat 6s t5j6koztatdsi rendszer
mrik<idtet6s6re,
a fogyaszt6i kifog6sok 6s eszrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitiis6ra,
a tev6kenys6g ellAtAsahoz sziiks6ges biztositdssal rendelkezik, amely megfelel<i fedezetet
nyrijt a felel<iss6gi krirben bek6vetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges kdrok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladek gyiijtes6hez az ingatlanhaszndl6 legaldbb 2 kiil6nbdzci
r.irm6rt6kri gyrijtcied6ny kdziil v6laszthasson,

m) tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolgil6, a K<izszolgriltat6 riltal biztositott zsi*.
forgalmaz sfua,

n) a Mecsek-Drriva Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszk6z- es l6tesitm6ny rillomrinyrinak
haszn6latdra.

A Kdzszolgiiltato hullad6kgazdrilkodrisi enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP/253&1012016
A K<izszolgriltat6 megfel el6s6gi v6lem6ny6nek sziirna: OH KT 3 0l 22-2-2017
A K6zszolgiiltato mincisit6si engeddly6nek szrirna: PE/KTF/2022-2612017

5. Mentesiil a Kiizsz.olgiltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezettseg6t6l vis major
eset6n, tov6bbii ha az Onkorm6nlzat nem bizlosit az ingatlanok megkcizelites6hez olyan
ritviszonyokat A6- 6s sikossiig mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan a kdzitl, amely a
Kiizszolg6ltat6 g6pj6rmiiveinek balesetmentes k6zleked6set biAositja. Ez esetben a
Kiizszolg6ltat6 az akadiiy elh6rul5s5t k6vetci legkrizelebbi sz6llitrisi napon kriteles
szolgdltatni, mely alkalommal kdteles az el6zo elmaradt sz6llitiisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri telepiilesi hullad6k elszSllit6sdra is.

6. A Kiizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrlllitris5t:

- az <inkorm6nyzat rendelet6ben ekiirtt6l elt6r<i t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

i)
k)



- ha a tiiLrol6eddnyben a teleptil6si (kommuniilis) hullad6k korebe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, kri-,6pitdsi tdrmel6k, rillati tetem. mar6, mdrgezo
anyag. elektronikai hutladdk. folydkony vagy befagyott zsiraddk. gytl6kony vagy
robban6 anyag. nagyobb terjedelmii, srilyf tArgy. amely vesz6lyezteti a
hulladdkszriltitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrongrilhada a
gyiijtoberendezdst. illetve ertalmatlanitasa sordn veszdlyezteti a ktimvezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, zArt tArol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgriltatritril
viisiirolt jelzett zsiikban keriil kihelyezdsre.

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a trirol6eddny mozgatdsakor a
kisz6r6diis vesz6lye fennrill (nem lezert, illetve sdrtilt eddny)

- ha a tiirol6ed6ny kciri.il szabiilytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akadiilyoz6 m6don
ttibblethul lad6k kertilt kihelyezdsre
amennyiben a tiiroloeddnyek jelzdse bevezet6sre keriil - a triro[6ed6nyek matriciijdnak
hiiinya. illetve s6rii[6se esetdn.

7. Az alvillalkozr6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgitltat6 jogosult alvdllalkoz6(ka)t igdnybe venni. A K zszolgiltat| az
alvrillalkoz6 ig6nybev6tel6t kciteles az Onkormdnyzat szamfuabejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alviillalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolg6ltat6 rigy f'elel.
mintha maga jrirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesitds6vel risszefiiggci adatszolgiiltatils biztositiisa 6rdekdben a
Kiizszolgdltatri az l./ pontban meghatiirozott szolgriltatdsi teruletre vonatkoz6an elkiiliinitett
nyilviintartrisi rendszert kciteles vezetni, mely tartalmazza a szol96ltat6si teriilet16l elszrillitott
6s iirtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6gdt.

9. A ktizszolgiiltatiis ig6nybevdtel6re kcitelezettck a kdzszolgiiltatils teljesftds6vel
kapcsolatos min6sdgi dszrevdteleiket, kifbg6saikat irdsban a Kiizszolgriltatri sz6khelyere
(7632 Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs. Pf 176. posracimre kell cimezni. 6s a
Kiizszolg6ltatri kdteles iriisban 15 napon beltil megviilaszotni. Halad6ktalanul int6zkedesre
kdteles a Kiizszolgdltatri kiimyezetszennyezds eset6ben. ha az a k<izszolgiiltatrisi
tevekenysdgevel okozati tisszeffigg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az
0nkormrinyzat helyi hullad6kkezelesi k<izszolgriltatris rendj6r6i sz616 rendeletdnek
rendelkez6set kifog6solja, a Kiizszolgriltatri 30 napon beliil k<iteles az iigyiratot - a panaszos
egyidejri 6rtesit6se mellett- az 6nkorm6nyzathoz megkiildeni.

10. Ktizszolgdltatrisdija
l0.l . A hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolgiiltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmri-
szab6lyoziisi Hivatal javaslatiinak figyelembevdteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
dllapitja meg 6s a Koordinill6 szerv szedi be.

A Ht. 32lA. $-a alapjan az llluni hulladdkgazdrilkodiisi k<izfeladat keret6ben az rillam beszedi
a krizszolgriltatiisi dijat 6s kifizeti a kdzszolgiilrat6knak a hulladdkgazd6lkod6si
ktizszolgiiltatrisi dij megrillapitrisri6rt f'elel6s miniszter riltal meghatiirozott szolgriltatrisi dijat.
Az iilam e f'eladatainak elliitiisalra koordinil6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordinril6 szen )
hoz ldtre.
A helfi kcizszolgiiltat6. a telepiildsi <inkormdnyzat. valamint a hulladdkgazd6lkodrisi
letesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds inlbrmrici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatk<irdnek gyakorliisahoz sziiksdges.



A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett kdzszolgriltatrisi dij felosztilLsiinak elv6t. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben iillapitja meg a

Koordinrll6 szerv iiltal a kdzszolgiiltat6nak fizetend6 szolg6ltatasi dijat.

10.2
A ktizszolgiiltat6 illtal alkalmazott kiizszolgiiltatrisi d(j megriltapitasa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$.

valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen t6(6n1.

Az ingatlanhasznril6k riltal fizetendo iiritdsi dijak:

Lakossiigi diiak:

60 literes ed6ny: 219,- Ft + Afa*

80 literes ed6ny: 106,- Ft + Afa

1 l0- I 20 literes eddny: 252,- Ft + Afa
240 literes ed6ny: 318,- Ft + Afa

Ipari (sazdiilkod6 szervezetek) 9iiak:
60 literes ed6ny: 243,- Ft + Afa

70 literes ed6ny: 250,- Ft + Afa

110-120 literes ed6nY: 280,- Ft + Afa

240 literes ed6ny: 353,- Ft + Afa

60 literes ed6ny: 219,- Ft + Afa

80 literes eddny: 106,- Ft + Afa

I l0- 120 literes edenY:252,- Ft+ Afa

240 literes ed6ny: 318,- Ft + Afa

*a 385/2014. (Xll. 31.) Konn. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul ds dletvitelszeriien hasznalo termdszetes

szemely inBatlanhasznelo rdszere, a telePiilesi onkormiinyzat dltal kiadott igazolds alapjan'

Tdbblethul laddk gyiijt6sire szol giil6 zsitk ir a: 3 6 l.- Ft+Afa/db.

Szerzcid6 Felek az riltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hat6lyos

AFA tiirudny rendelkezeseinek megfeleloen jrimak el.

ll. Altami hullad6kgazd6lkodr{si kiizfeladat-ellit6s
I l.l Az rlllami hutladdkgazdrilkodrisi kdzfeladat ellilt6siira l6trehozott szervezet

kijekil6s6rcil, felada*6rerril, az adatkezelds m6djrir6l. valamint az adatszolgdltatasi

kdtelezetts6gek rdszletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3 $ (l) bekezd6se alapjiin a Kormiiny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben

meghat6rozott feladatokra Koordiniit6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrllkodrisi

Koordindl6 6s Vagyonkezelo Ziirtkdrilen Miikitdo Rdszvdnyiirsasagot jel6lte ki'

I | .2 A Koordin6l6 szerv a ktizszolgdltatdsi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgriltat6s alapjiin etlitja ki. A kdzszolgiiltat6 hianyos vagy

k6sldelmes adatszolgriltat6sa eset6n a Koordiniit6 szerv a nem megfelelci adatszolgriltatiissal

6rintett ingatlanhasmiil6 tekintet6ben a Koordinril6 szerv iiltal legut6bb kiszrimliizott
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kdzszolgiiltat6si dijr6l rlllit ki sz6ml6t. Az ezzel Ssszefiigg6sben keletkezci dijkorrekci6 eset6n
minden hellrill6si k<itelezetts6g a k<izszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolgiiltatiisi
dijkiil6nb6zet pozitiv m6rleg6t a Koordinril6 szerv a kdzszolgriltat6nak fizetend<j esed6kes
szolgdltatiisi dijba beszamitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helyelen adatszolgaltaresab6l
ered6, a Koordiniil6 szerv iiltal nem megfeleki adattartalommal ki6llitott sz6mlikkal
kapcsolatos valamennf k<ivetkezm6ny6rt a krizszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

I1.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k<iret, amelyre nincs k6zszolgriltatrisi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgiitatrisban, ugyanakkor v6lelmezhet<i, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
keni az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgrlltat6sb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megiillapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjin rigzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a
kcizszolg6ltat6nak, es felhivja a k<izszolgiiltat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltatiisrinak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatest
legk6s6bb az 6rtesit6s kezhezvetel6t k6vet6 8 napon beltil.
A korrekci6t k<ivet6en - a kdzszolgiitat6 elt6r6 adatszolg6ltatiisa hirinyrlban - a Koordin6l6
szerv a k<izszol 96ltatAsi dij at az ingatlantulajdonosnak sz6ml6zza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisziimliizott 6s az ingatlanhaszndl6 6ltal hatririd6n beltil ki nem
fizetett kozszolgeltatdsi dij behajtiisa 6rdek6ben int6zkedik.

I 1.5 A Kdzszolgdltat6 r6sz6re akdzszolg|ltatirsi szerzrid6sben r<igzitett feladatok ellet6sa6rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si k<izszolgfltatrisi dij megdllapitriseert felel6s
miniszter 6ltal meghatiirozott szolgriltatdsi dijat fizet.

I 1.6 A kcizszolgiiltat6 az dnkormdnyzat, mint ellitrisdrt felelcis riltal kiadott
teljesitdsigazoldssal igazolja, hogy a krizszol96ltat6 teljesitesdvel kapcsolatban kifogrisa nem
mertilt fel' A teljesit6sigazol6snak a krizszolgriltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv i6sz6re a
rendszeres adatszolg6ltatds keret6ben t<irt6nci megkiild6se a szolgrlltatasi dij fizet6s6nek
feltetele.
Az Onkormdnyzat ktiteles a teljesit6sigazoliist a K<izszolg6ltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
iddszakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyrben az dnkorm nyzat a ieljesitesigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lktil..k6sedelembe esik, rigy a kcizszolgeltat6 jogosult i ezzel
kapcsolatban keletkez6 k6rdt az Onkorm inlzat fel6 6rv6nyesiteni.

11.7 2016. jrilius l. napj6t6l a szolgdltat6si dijban a hullad6kgazd6lkodisi k<izszolg5ltat6s
teljes k<izvetlen kdlts6ge megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordinal6
szerv gondoskodik tigy, hogy a kdzszolg6ttat6 valamennf haszonanyagot kdteles a
Koordiniil6 szerv 6ltal kijeldlt szervezetnek 6tadni. 2016. jrilius l. napjrit6i ihu.ron-yug-
ert6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

I 1.8 A Koordinrllo szerv a hulladekgazd6lkodrlsi kcizszolgriltat6si szerz6d6s Ht. g2lB. S e)
bekezd6s szerinti megfeletris6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (a) bekezdese alapjdn az dnkormiinyzat a krizszolgdltatiisi szerz6dest
annak megk6tes6t vagy m6dositiisiit k<ivet6en haladdktalanul, de legk6sribb g napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6sz6re.

12. A ktizszolgiltat6si szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerz6d6st 2018. janu6r 01. napjAval kezdcid6 hatrillyal, 2 6ves hatiirozott iddre,
2019. december 3f. napj6ig kritik.



Felek a szerz6d6st k<izris megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megsz(n6se
A k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megsziinik
a,/ a benne meghatiirozott id6tartam lejrlrtrival,
b) a Kdzszolgfiltat6 jogut6d n6lkiili megsztin6s6vel,
c/ elillassal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6dcitt meg,
d.) felmond6ssal
e/ a felek k6z6s megegyez6s6vel.

13.1 Az b*orminyzat a kozszolgiilatiisi szerz6d6st a Polgdri T<irv6nyk6nyvben
meghat5rozott felmond5si okokon tulmen<ien akkor mondhatja fel, ha a

K<izszolgriltat6
. a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolgilltat6s ellltiisa sor6n a kcimyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a ri vonatkoz6 hat6s6gi d6nt6s el6ir6sait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6srig j oger6sen meg6llapitotta,

o a szerz6d6sben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don silyosan
megsertette.

- A hullad6kgazdalkodasi kdzszolg6ltatiisi szerz6d6st az 6nkormrinyzat felmondja, ha a

K6zszolg6ltato nern rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi v6lem6nnyel

13.2 A K6zszolg6ltat6 a Polg;iri Tdrv6nykdnyvben meghat6rozottakon trilmen6en a

kcizszolgriltatrisi szerzrid6st akkor mondhatja fel, ha

. az Onkormi nyzat a k6zszolg6ltat6si szerz6d6sben meghat6rozott k<itelezetts6g6t -

a K6zszolg6ltat6 felszolit5sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a

Kdzszolg6ltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkod6si

k<izszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

o a k<izszolg6ltat6si szerzdd6s megkdt6s6t k6vet<ien hatrilyba l6pett jogszabriLly a

kdzszolg6ltat6si szerzldls tartalmi elerneit rigy vriltoaatja meg, hogy az a

Kdzszolgriltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatris szerz6d6sszerij

teljesit6se kdr6b e tartozo l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentcis m6rt6kben s6rti'

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkoddsi szerzodlsl a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepiil6si

6nkormiinyzat halad6ktalanul gondoskodik az ij kozszolg[ltato kiv6laszt6sii, 6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolg|ltatlsi szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond{si id6 alatt a k6zszolg6ltat6 a hullad6kgazdrilkodisi k<izszolg6ltatdst v6ltozatlanul

ell6tja.

'13.4 Ha a teljesit6s az }nkorminyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a

szerz6d6s neki felr6hat6an sziinik meg, az onkormanyzat az 6ves k6zszolg6ltat6si dij 5o%'

iinak megfelel6 meghirisulisi k<itber fi zetds6re kdteles.

14. Eljiris a szerz6d6s megsz(n6se eset6n

A k<izszoig6ttat6si szerz6d6s megsziin6se va y megsztintet6se eset6n a Kozszolg'ltat6 az ij
k6zszolgriLliat6 kiviilasztdsdig, de legfeljebb 6 h6napig a k<izszolg5ltat6st viiltozatlanul ellitja.
A hullad6kgazdrilkodrlsi kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsziin6se eseten a ktizszolg6ltat6s

ell5tris6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 [gyek iratait 6s nyilvdntartisait a Kdzszolg6ltat(r a

telepiilesi <inkorminyzatnak a kdzszolgiltat6si szerz6d6s megsziin6se napj6n etadja.

15. Jogvitik int6z6se
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Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitekat els6sorban az egym6s kdzritti trirgyalisok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrlt a Felek t6rgyal6s ttj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6srigi
eljir6s lefolyat6sdra a P6csi Jrir6sbir6srig, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggSen a P6csi T<irv6nysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

t6. tirtesit6sek
A jelen szerz<id6ssel kapcsolatos brirmely ig6ny vagy nllatkozatot, k<ivetelest irrisba kell
foglalni.
A szerzcid6s teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintez6sre, nllatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormi ny zat r isz€rdl :

n6v: Pint6r Szil6rd polgrirmester
telefon:'141462-573
fax:741565-237
e-mail: onk@tolna.net

a Kiizszolgiltat6 r6sz6r6l:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 72/ 502-132
fax:72/805-370
e-mail: delkom@delkom.hu

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazd6lkoddsiprogram

A Kdzszolg6ltato k6teles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkod6si projekt
kereteben megvalosul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<izdket a kdzszolgrittatiis tlljesit6se kapcsiin.
Felek kdtelezettseget viillalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsulisi Tanilcs hatiirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s brirmellk rendelkez6se, vagy annak varamerfk r6sze
6rv6nyelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamellk szerv, vagy hat6srig, vagy bir6srrg
annak 6rv6nlelens6g6t dllapida meg, rigy a izerz6d6s t66ti r6sze'- e.u'inyes es
kikenyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil brirmellk F6l a szerz6d6st nem kdt6tte volna mell
A jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6k6l sz6l6 2012. 6vicl-xxxv tdrveny (Ht.), a k<izbeszerz6sekr6l sz6r6 2015. 6vi cXLIII. t6rveny (Kbt.), a
Magyarorszrig dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi clxxxx. t<irv6ny (M<itv), vaiamint a
Polgdri r<irvenyk<inyvr6l sz6l6 2013. 6vi v. t6rv6ny (ptk.) rendelkeze."i, lttetu"'u vonatkoz6
igazati jo gszab irl yok i rrfu ryad6ak

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasasa 6s ertelmezese utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6v6hagy6lag i{riLk al6.

ofit Kft.
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Csik6st5tt6s Krizsdg Onkorm|nyzatlnak K6pvis€I6-testiilere
7341 Csik6st6lt6s, Hunyadi ftr 24.

TelefonlFax: 7 41565 -237

Kivonat Csik6stdtt6s Kcixig onkorm6nyzak Kdpvisel&testiiletenek 2017. novcmbcr
29-i rendes fl &6nek jegyz6krinyvib6l:

C s ik6 std uds IG zs d g 6 n k o r m d n yzt ta K I pv is e titesti lal ne k
7(nW7. (XI. 29.) Kdpviselfl-rcsnlai harlrozaa

a hulladlhgaz&ilhoddsi *dzszolgdltatds 2018. janutu l-jtttl tiir nA e dtisdrdl

Csikostdllls Kiizsig Onkorn inyzatdnak Kdpvisel6-testiilae o Magnrorszdg helyi
iin*ornanyzatairdl szol6 2011. ii A)ffiOX. riindny 13. $ (l) bekczdes 5. pontjdbad,
yalamint a hulladikrdl s 16 2012. evi CLl@O/. kimeny 3i. $ (l) be*ede.seben

loglalt kizleladato kiiriben eljdma 6iMsr6uds kizigazgatdsi teriiletdn a
hulladdkgazddlkodds 2018. janwir 1. napjdt6l val6 elldkiLro irdekeben o Dil-Kon Dil-
Duniarili Kommunilis Nonprofit Kft-vel kit 2019. december j). napjdig szdl6
iddtartamro hulladi:lqazddl koddsi kiizszolgdltaulsi szenddist.

A Kipvisel6-lest let felhotalmaza a polgarmestert a kizszolgdltatdsi szenadis
oldinisdtra.

Hsadridh: 2017. december 31.

Fclt lils : Polgi,rmest er
Ylgrc h ajttsttt lddAs : Jeglzd

Csik6stdtt6s, 201 7. november 29.

Pintdr Szil6rd sk.
polgdrmester

dr. Foki Csill a sL.
jcgyz6

Kivonst hitel6[] :

Csik6st6tt6s, JOf,{ .. . 
&-.Tilhnan Anik6:- , 
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