
Dla- I-_,t_ {_33 /x_t 1 t-t6 .

H u L LAD E KG A z D A l ro nA s r x o zs z o r c ArurA s I szERZ6 n r s

Amely l6trejott egyreszt : Domb6vrir V6ros dnkormfn yzata
szekhely: 7200 Dornb6v6r, Szabads6g u. 18.

ad6sz6m : I 57 33 5 5 5 -2-1 7

PIR sz6rn: 733557
kepviseli: Szab6 L6rrind polg6rmester,..
mint Onkormanyzat, a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunrilis Szolgrlltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Trirsasrig
szekhelye: 7632 Pecs, Sikl6si it 52.
ce gS e gy zekszdma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: I l54l 587-2-02
KUJ sziima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-Kok6ny Region6lis
Hulladekkezelo Kcizpontl'- 102461 I 93 /Kaposszekcsoi
hulladek6trak6 6llom6s/
KSH szilma: 1 I 541 587-3811-572-02
k6pviseli: Bir6 Peter i.igyvezeto
mint K<izszol gdltato, a tovilbbiakban : Kiizszol gf ltat6

mdsreszt:

- tov6bbiakban egyi.ittesen: Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s napon az alilbbiak
feltetelek mellett:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy jelen szerzodes a kcizbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tiirv6ny
(Kbt.) 9. S (1) bekezd6s i) pontja foglaltak alapjrin nem minostil kdzbeszerzesi eljbris koteles
iigyletkotesnek.
A szerzodesben meghattrozott kozszolg6ltatiisi f-eladat az Eur6pai Uni6 mfk<]ddsdrol sz6l6
szerzodds alapj6n 6ltal6nos gazdas6gi erdekti szolgtitatdsnak minosiil, igy Felek rdgzitik
toviibb6 azt is. hogy a szerzodds megfelel az Eur6pai Bizottsrig 20l2l2llEU hat6rozatdnak,
amely az Europai Uni6 mtik<idesdrol szolo szerzodds 106. cikke (2) bekezdesdnek az 6ltal6nos
gazdasagi drdekri szolg6ltat6sok nyrijt6s6val megbizott egyes v6llalkoz6sok javdra

kozszolgriltat6s ellentetelez6se form6j6ban nyujtott iillami t6mogat6sra val6 alkalmaziis6r6l
rendelkezik.

A Magyarorszig helyi onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tiirv6ny
(tov6bbiakban: Motv.) 13. $ (1) bekezdese szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben
biztosithato kiizfeladatok kor6ben ell6tand6 helyi onkormhnyzati feladatok koze tartozik
ki.il<inosen a kcirnyezet-egeszsegiigy (kciztisztas69, telepiilesi k<irnyezet tisztas6ganak

biztosit6sa, rovar- es r6gcsal6irtris) 6s a hulladekgazd6lkod6s.
Annak erdek6ben, hogy az Onkormiinyzat az emlitett kozfeladat6t a hullad6kr6l sz6l6
2012.6vi CLXXXV. tiirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. S (1) bekezdeseben meghatirozott
m6don e116ssa, Felek az ali}bi hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg6ltatdsi szerzoddst kdtik.



1. A szerz(irl6s c6lja

1.1. Magyarorsz6g helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. $ (l)
bekezdese szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok koreben
ellritand6 helyi onkorminyzati feladatok koze tartozik kiilonosen a kornyezet-eg6szsegiigy
(koztisztasrig, telepiil6si kcirnyezet tisztasiigiinak biztositdsa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s) es a
hulladekgazd6lkodris.

A hulladekr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. trirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezdese
szerint a telepiil6si onkorm6nyzat a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s elLit6s6t a

kozszolgriltat6val kotott hulladekgazdrilkoddsi kcizszolg6ltatdsi szerzodds ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az 6nkorminyzat K6pviselo-testi.ilete 53712017. (XII. 14.) Kt.sz.
hatfuozata alapj6n j<itt letre.

1.3. A jelen szerzodds cdlja. hogy Domb6v6r V6ros kozigazgatisi tertileten az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kniil (a toviibbiakban egytitt:
ingatlanhasznilo) keletkezo telepi.il6si szil6rd hulladdk kezeldsdre fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabrilyoknak megfeleloen - az Onkorminyzat es a

Kiizszolgiltatri kozotti kapcsolatot, a Felek jogait es kotelezettsegeit szabiiyozza.

)
2.1. Az Onkormrinyzat megbizza a Kiizszolg:iltat6t az alitbb meghatiirozott feladatok
elv69z6sevel:
Dombov6r V6ros kozigazgatLisi tertilet6n a telepiilesi hulladdk begyrijtdsevel, es kezeles
cdljrib6l t<irtdno rendszeres elsz6llit6srival a szerzoddsben rdgzitett idotartamban, valamint
kezel6sevel es iirtalmatlanitiisiival - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdrilkod6si Program eszkoz-
es letesitm6nyrillomriny6nak ig6nybevetel6vel-, kcizszol96ltatiisi szerzodds keretdben:

- vegyes hulladek gytijtese, kezeldse sz6llitiisa a Telepiilesszerkezeti Terv szerint
kertvdrosias lak6teriileten talilhat6 tombhezakn6l ds Gunaras tidiiloovezetben
heti gyakoris6ggal, a nagyv5rosias, valamint kisviirosias lakoteri.ileten tal6lhat6
tomblakasok eset6ben heti 2 alkalommal

- lomtalanitiis evente 2 alkalommal (tavasz ds osz)
- elki.ildnitett /szelektiv/ hulladdkgyrijt6s, kezeles - gyiijtoszigetes es hdzhoz

meno rendszerben a vonatkoz6 onkonninyzati rendeletben irt gyakorisriggal
- zrildhulladek ingatlanok eloli gyrijtese evi l0 alkalommal

2.2. A Kiizszolg{ltat6 vrillalja, hogy a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset 2018.
janu6r l.napj6n megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgriltatri, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo
jogszab6lyoknak ds az onkorm6nyzati rendeletnek megf-eleloen kiziir6lagosan jogosult
Domb6v6r V6ros kozigazgat6si tertileten a telepiilesi hulladek gyrijt6s6re ds kezelesdre
ir6nyul6 kozszolgiltat6sok elliitiis6ra.

A kozszolg6ltatris megnevezdse: teleptildsi hulladek gyrijtdsdre ds kezelds6re iriinyul6
kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszniil6
ahdztartisi hulladekhoz hasonl6 hulladek reszet kepezo vegyes hulladek6ra is, a Ht.39.g (3)
bekezdes6re tekintettel.

A kozszolgiiltat6s teljesitesenek tertileti kiterjedese: Dornb6v6r V6ros kozigazgat6si teri.ileten.



A kozszolg6ltatas k<irebe tartozo hulladek elhelyezese 6s kezelese: a domb6viiri
hullad6kudvarban, a kaposszekcsoi hullad6k6trak6 6llomiison, a Kokenyi Regionrilis
Hulladekkezelo Kcizpontban. a gorcsonyi lerak6ban, vagy m6s. k<irnyezetvddelmi. mrlk<iddsi
engeddllyel rendelkezo hulladeklerak6ban.

3. Az 6nkorm {nyzat kiitelezetts6gvrillal6sa

3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatris ell6t6s6ra a Kiizszolgriltat6nak
kizilr6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkormdnyzat kotelezettseget vdllal:

a) a kozszolgiiltat6s hat6kony es folyamatos ellilt6siihoz a Kiizszolgiltat6 szamara
szi.iks6ges i nform iici6k 6s adatok szol g6ltat6siira,

b) a kozszolg6ltatris korebe nem tartozo hullad6kgazd6lkodrisi tevekenysegek
kozszol96ltat6ssal tdrtdno 6sszehangol6s6nak elosegitesere,

c) a kozszolgaltat6snak a teleptilesen vegzett miis kozszolg6ltatiisokkal val6
6sszehangol6s6nak elose gitdsere,
a Kiizszolg 6ltat6 kiz616l agos kozszol g6ltat6si j o g6nak biztosit6s6ra,
a teleptiles lak6i vonatkoz6siiban n6v- 6s cimjegyzek ittaddsitra, adategyezetesre,
kedvezmeny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok irtaddsara,
az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezmeny vagy
mente ss6 g m iatt felmertilo k6ltsd gek me gterit6s6re,
a teleptil6si igdnyek kieldgitdsdre alkalmas hulladek gytijt6sdre, sziillitiisrira, kezeldsere
szolgal6 helyek es l6tesitm6nyek rneghatSroziisiira. Ennek keret6ben kijeloli - a

Kiizszolg{ltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a k<izszolg6ltat6 5tvegye kozteriileten a hulladekot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitat6 iiltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,
a hullad6ksz6llit6 j6rmti szitmdra megfelelo ritviszonyok biztosit6sAra, (ki.ilcinos
tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesitdsre, valamint a k6zrit rirszelvdnydbe bel6g6
faigak lev6giis6ra.),
a kdzszolgitltat6si szerzodes kozzetelelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elki.ildnitett hullad6kgyrijtesi rendszer helyi felteteleinek
megszervezesdrol.

4. AKiizszolgr{ltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hintartrisban keletkezo:

- vegyes hulladek a Teleptilesszerkezeti Terv szerint kertviirosias lak6teri.ileten taliilhat6
t<imbh6zaknill ds Gunaras iidi.ilocivezetben heti gyakoris6ggal, a nagyvdrosias,
valamint kisvrirosias lak6teri.ileten tal6lhat6 tomblak6sok eset6ben heti 2 alkalommal

- elki.ilonitetten gyrijt<itt hulladdk hdzhoz meno rendszerrel ds gytijtoszigeteken a

vonatkoz6 onkorm6nyzati rendeletben irt gyakoris6ggal
- lom hulladek evente ketszeri alkalommal
- z<ildhulladek ingatlanok eloli evi l0 alkalommal

tdrteno 6sszegy[jtdsdrol. elsz6llitris6r6l es kezel6sdrol.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hintartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
ossze gyuj t6serol, e lsz6llitris6r6l es keze I dsdrol.

d)
e)

0
s)

h)

i)

j)
k)



Az 6ltala tizemeltetett hulladdkgyiijto ponton. hulladdkgyiijto udvarban a hulladdk
6lvetelerol. dsszegytij teserol. elsziillitrisarol ds kezeleserol.

b) Adm i nis ztr ativ feladatok :

- konyveles, sz6mvitel, b6rsz6mfejtes
- adminis ztracio, nyi lvrintart 6s, adatbazis-kezeles
- jogi tigyvitel

c.) az Onkormrinyzattal egytittmrikodve a fbgyaszt6k szdmara kcinnyen hozzrifdrheto
iigyfelszolg6lat es ti\ekoztatitsi rendszer mtikodtetdse (K<izponti tigyfdlszolgrlltat cime: 7632

P6cs, Sikl6si u. 58., iigyf6lkepviselet: 7200 Dombov6r, Ady Endre u. 8.), valamint a

kozszolgiiltat6ssal kapcsolatos lakossiigi tajekoztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltatri kotelezettseget viil lal tov6bb6 :

a) a kozszolg6ltatas folyamatos 6s teljes kdrti ell6trisrira.
b) a kozszolg6ltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesites6re,

c) a kornyezetvedelmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositdsi oszt6ly szerinti
kovetelmenyek biztositiis6ra es a minositesi engeddly hulladekgazdrilkodasi
kozszolg6ltat6si szerzodds hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos meglet6re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesitdsehez sziiksdges mennyisdgti 6s minos6gti jiirmti, gdp, eszkoz.

berendezds biztosit6s6ra, a sztiksdges letsz6mri es kepzettsdg[ szakember alkalmazdsdra,

e) a k<izszolg6ltat6s folyamatos, biztonsiigos ds bovitheto teljesitds6hez sztiks6ges

fejleszt6sek es karbantart6sok elv6gzes6re,

0 a k<izszolgiiltat6s k<irebe tartozo hullad6k kezel6sere meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i g6nybevetel6re,
g) nyilvintart6si rendszer m[ikddtetdsere ds a kdzszolg6ltat6s teljesitdsdvel 6sszetiiggo

adatszol giiltatds rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilviintart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltatrisi rendszer letrehoz6sdhoz 6s folyamatos
m tik<idtetdsdhez sziiks6ges feltdtel ek biztositiisara.

i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozzdferheto i.igyfdlszolg6lat 6s t6jekoztat6si rendszer

mtik6dtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifogrisok 6s eszrev6telek elint6zesi rendj6nek meg6llapit6siira,
k) a tev6kenyseg ell6t6s6hoz szi.iksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a f'elelossdgi k<jrben bek<jvetkezett Onkorm lnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6sere,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtesdhez az ingatlanhaszn6l6 legaldbb 2 ki.ilonbozo

[irm dn6kii gy iij toeddny kOztil v6laszthas son,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szol9616, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zsak

forgalmaz6siira,
n) a Mecsek-Driiva Hulladekgazd6lkod6si Program eszkoz- es l6tesitmeny 6llom6ny6nak

haszniilat6ra.

A Kozszolg6ltat6 hulladekgazdrilkod6si engedel yenek sz6ma: O KT F- KP I 2538-10 I 2016
A Kozszol g6ltat6 m e gtblelos6 gi velem dny6nek szima: O H KT 30 122-2-20 l7
A Kozszolg6ltat6 minositdsi engeddlydnek sz6ma: PE/KTF/2 022-2612017

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatarozoll kcitelezettsdgdtol vis major
eset6n, tov6bb6 ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelites6hez olyan
utviszonyokat /h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egyeb okb6l jiirhatatlan akozitl, amely a
Kiizszolgfltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes kdzleked6set biztosida. Ez esetben a



6.

Kiizszolgiltat6 az akadrily elh6ruliisat koveto legkozelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisegri telepi.ilesi hulladdk elsz6llit6s6ra is.

A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hulladek elsz6llit6s6t:
az cinkorm6nyzat rendeletdben elofrtt6l eltdro t6rol6eddny kihelyezese eseten.

ha a trirol6edenyben a teleptilesi (kommunrilis) hulladek korebe nem tartoz6 anyag
keri.ilt elhelyezesre (pl. forro hamu. ko-. dpitesi trirmelek. 6llati tetem. mar6. mergezo
anyag, elektronikai hulladek, folyekony vagy befagyott zsiradek, gyflekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri. srilyri t6rgy. amely veszelyezteti a
hulladeksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6get, vagy megrongiilhatja a
gytijtoberendezdst, illetve iirtalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a kcirnyezetet.)
a hulladek nem a szabv6nyos, ztnl tirol6edenyben, illetve nem a Kiizszolgriltat6t6l
v6s6rolt jelzett zs6kban kertil kihelyez6sre,
a hulladek oly m6don keri.il kihelyez6sre, hogy a tiirol6edeny mozgat6sakor a
kiszor6dris veszelye fenn6ll (nem leziirt, illetve s6rtilt ed6ny)
ha a tdrol6edeny kortil szabiilytalanul, annak mozgat6st es iiritest akadrilyoz6 m6don
tobblethulladek keri.ilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzese bevezetesre keriil - a trirol6ed6nyek matric6jrinak
hi6nya, illetve s6rtil6se eseten.

7. Az alvillalkozil I teljesit6si seg6d / igdnybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgriltat6 jogosult alviillalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgriltat6 az alviilalkozo
i g6nybevetelet kcitel es az dnkorm iny zat szitmar a bej elenteni.
7.2. A Felek rogzitik, hogy az alvrillalkoz6 tevekenysege6rt a Kiizszolgiitat6 rigy t-elel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgfltatfs teljesitesdvel osszetUggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa drdekeben a
Kiizszolgriltat6 az 1./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkozoan elktilonitett
nyilvilntart6si rendszert kciteles vezetni. mely tartalmazza a szolgiiltat6si ter[letrol elsz6llitott
es 6rtalmatlanitott teleptilesi hulladek mennyis6g6t.

9. A kozszolg6ltat6s ig6nybevetelere kotelezettek a k<izszolg6ltatas teljesitesevel
kapcsolatos minosdgi dszrevdteleiket, kifbgdsaikat iriisban a Kiizszolg6ltat6 szekhelyere
(7632 Pecs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pecs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgdltat6 koteles ir6sban l5 napon beli.il megv6laszolni. Halad6ktalanul intezkedesre
k<jteles a Kiizszolg:lltat6 kornyezetszennyezl,s eset6ben, ha az a kozszolgAltatdsi
tevekenyseg6vel okozati osszefi.igg6sben van. Amennyiben a panasz, eszrevetel az
Onkorm6nyzat helyi hulladdkkezelesi kozszolgriltatris rendjdrol sz6l6 rendeletenek
rendelkezeset kifbgrisolja, a Kiizszolgiltat6 30 napon beltil koteles az i.igyiratot - a panaszos
egyidejti drtesitese mellett- az Onkorm ilnyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgiltatrisdija
10.1. A hulladekgazd6lkodrisi k<izszolgiltatdsi dijat a Magyar Energetikai es Kozmri-
szabdlyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembevetelevel az illetekes rniniszter rendeletben
5llapitja meg es a Koordiniilo szerv szedi be.



A Ht. 32lA. g-a alapjrin az 6llami hullad6kgazd6lkodasi kozfeladat kereteben az iilam beszedi

a kiizszolgdltatrisi dijat es kifizeti a kozszolgriltat6knak a hulladekgazd6lkodrisi
kozszolgiiltatasi dij meg6llapit6sriert t-elelos miniszter 6ltal meghalarozotr szolgdltatiisi dijat.
Az 6llam e feladatainak ell6tiisara koordin6l6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz letre.
A helyi kozszol96ltat6, a teleptilesi onkorm6nyzat, valamint a hulladekgazdalkod6si
l6tesitmeny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatktirenek gyakorl6s6rhoz sztikseges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvet. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslat6nak figyelembevetelevel rendeletben 6llapitja meg a
Koordiniil6 szerv 6ltal a kOzszolg6ltatonak tjzetendo szolg6ltat6si dijat.

r0.2
A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltatiisi dij megallapit6sa aHt. 46-48.$ es 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfeleloen t<irtent.

Az ingatlanhaszn6l6k 6ltal fizetendo iiritdsi dijak:

Lakoss6si di-iak:

Ed6nym6ret E 91's6gnyi iirit6si dij
(nett6)

50 liter * l3l,2920 Ft

70 liter* 183,8088 Ft

60 liter** 157,5504

80 liter 210,0672

I l0 liter 288,8424 Ft

l20liter 315,1008 Ft

240liter 630,2016 Ft

770liter 2 021,8968 Ft

1100liter 2 888,4240 Ft

* a2Ol'7.12.31-ig 50, illetve 70 literes t6rol6edenyre krizszolgSltat6si szerz<irddssel rendelkezo

tekinteteben

**a 385/2014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszertien haszn6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszn5l6 reszere, a telepiilesi <lnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n

lpari (gazdit lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nym6ret Egys6gnyi iirit6si dij
(nett6)

50 liter 182.34 Ft

70 liter 255,42Ft

1 l0 liter 402,35Ft

120 liter 438.51 Ft

240 liter 876.27Ft

770liter 2 813,42Ft

ingatlan haszn6lok



I100 liter 4 01 9.1 5Ft

4300 liter 15 709.26 Ft

Ed6nym6ret Egys6gnf iiirit6si dij
(nett6)

50 liter 131.2920 Fr

70 liter 183,8088 Ft

I l0 liter 288,8424 Fr

120 liter 315,1008 Ft

240 liter 630,2016 Ft

770liter 2 021,8968 Fr

1100 liter 2 888.4240 Ft

T<ibblethulladdk gyrijtesdre szolg6l6 zs6k iira: brutt6 360,- Ft /db.

Szerziidit Felek az fitalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekinteteben mindenkor a hatalyos
Af'a tOrv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el.

11. Ailamihullad6kgazdrilkod6sikiizfeladat-ellitis

I1.1 Az 6llami hulladekgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra letrehozott szervezet
kijel<ildserol. f'eladatkdrdrol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezettsegek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezdese alapjiin a Kormiiny a Hl32lA. $ (l) bekezdesben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodSsi
Koordinii16 ds VagyonkezeliS Zilftk<irtien MUkOdo Rdszv6nyt6rsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A kozszolgiitato hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolgiiltatiisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgiiltat6ssal
6rintett ingatlanhasznii6 tekintet6ben a Koordinill6 szery 6ltal legut6bb kisziiml6zott
kcizszolg6ltat6si dij161 6llit ki szhmlit. Az ezzel risszefliggdsben keletkezo dijkorrekcio eseten
minden helytell6si kotelezettseg a kozszolgriltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolgaltatasi
dijktilcinbtizet pozitiv merleget a Koordiniil6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes
szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A kozszolgriltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltatrisrib6l
eredo, a Koordiniil6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sziimlikkal
kapcsolatos valamennyi krivetkezmdnydrt a kdzszolgriltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatiisb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kciret, amelyre nincs kcizszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszol96ltatiisban. ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszefiiggesben teljesitds tortent. A Koordiniil6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. S (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l hitnyzo
ingatlanok es szi.iks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdekeben.



A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a

kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolg6ltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon v6gzett

szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrigdlja a 20. S (1) bekezdes szerinti adatszolgaltat6st

legkesobb az drtesit6s kezhezveteldt k<jveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kcivetoen - a kdzszolgriltat6 eltdro adatszolg6ltat6sa hiiiny6ban - a Koordin6l6

szerv a koz szol grlltat6si dij at az i n gatl antul aj dono sn ak szitml|zza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszrimliizott ds az ingatlanhaszniil6 6ltal hatdridon beli.il ki nem

fizetett kozszolgiiltat6si dij behajt6sa erdekeben intezkedik.

l l.5 A Kozszolgiiltat6 reszdre a kozszolg6ltat6si szerzodesben r<igzitett t-eladatok ell6t6s6ert

a Koordiniil6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6drt f'elelos

miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat fizet.

ll.6 A kozszolg6ltat6 az 6nkorm6nyzat, mint elLitiisert f-elelos 6ltal kiadott

teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolg6ltat6 teljesit6sevel kapcsolatban kifog6sa nern

mertlt fel. A teljesitesigazol6snak a kozszolg6ltat6 iital a Koordin6l6 szerv r6sz6re a

rendszeres adatszolg6ltat6s kereteben torteno megkiilddse a szolg6ltat6si dij fizetesdnek

feltetele.
Az 6nkorminyzat kriteles a teljesitesigazollst a Kozszolg6ltat6 rlszlre a teljesit6ssel erintett

idoszakot krjveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitdsigazol6s

kiad6s6val alapos indok n6lkiil kesedelembe esik, rigy a kcizszolgriltat6 jogosult az ezzel

kapc so I atban ke I etke zo kdr itt az Onkorm 6ny zat fele d rvenye site ni.

ll.7 2016.jirlius 1. napj6t6l a szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdrilkodasi kozszolg6ltat6s

teljes kozvetlen kolts6ge megt6ritesre kertil , igy a haszonanyag drtekesitdserol a Koordin6l6

,r".,, gondoskodik .igy, hogy a kozszolg6ltato valamennyi haszonanyagot k<jteles a

Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt szervezetnek 6tadni. 2016.julius l. napj6t6l a haszonanyag-

drtekesitdsbol eredo bevetel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

ll.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiiltat6si szerzodes Ht. 92lB. $ (2)

bekezdes szerinti megfelelosegdt vizsg6lja'
Az Adatkorm.rend. 4.S (4) bekezd6se alapj6n az Onkormilnyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st

annak megkcit6sdt vagy m6dosftrisrit kovetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil

elektronikus riton megki.ildi a Koordiniil6 szerv r€szere.

12. A kiizszolg:iltatrisi szerz6d6s hatflya

Felek jelen szerzoddst 2018. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hatiirozott idore, 2019.

december 31. napj6ig kotik.

Felek a szerzoddst k<izcis megegyezdssel. csak irrisban m6dosithatj6k.

f3. Akiizszolgriltatfsiszerz6d6smegszfin6se

A kozszolg6ltat6si szerzodes megsztinik
a/ a benne meghatdrozott idotartam lej6rt6val,
b ) a Kdzszolgf ltat6 j o gut6d nd I k [ili me gsztind seve l.

c/ el6ll6ssal, ha a teljesites meg nem kezdodott meg,

d/ f-elmondassal

e/ a felek kozcis megegyez6sevel.



13.1 Az Onkormiinyzat a k<izszolgiiltat6si szerzodest a Polg6ri Trirvenykonyvben
meghatiirozott felmonddsi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel. ha a K<izszolg6ltat6

o a hulladekgazddlkod6si kcizszolgiitatis ell6t6sa sordn a kornyezet vedelmere
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6siigi dcintds elofr6sait stlyosan
megsertette, ds ennek tenyet bir6s6g jogerosen vagy hat6srig veglegesse v6lt
dontessel meg6llapitotta,

. a szerzoddsben megiillapitott k<itelezettsdget neki felr6hat6 m6don srllyosan
megsertette.

13.2 A telepiilesi cinkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkodrisi k<izszol96ltatrisi szerzciddst
legf'eljebb hat h6napos f'elmond6si idovel felmondja, ha a kozszolgiiltat6 nem rendelkezik
minositdsi engedellyel. vagy megfelelosegi vdlemdnnyel. vagy a Koordinii16 szerv a
megfelelosdgi vdlemdnyet visszavonta. A f'elmond6si ido alatt a kozszolc6ltato a
hulladekgazdrilkod6si kozszolg6ltatiist viiltozatlanul elLitja.

13.3 A Kcizszolgiiltat6 a Polgiiri Tdrvenykdnlvben meghatiirozottakon ttlmenoen a
krizszolgiiltatisi szeruodest akkor rnondhada f'el, ha

. az Onkormdnyzat a krizszolg6ltatisi szerzoddsben meghat6rozott k<itelezettseg6t -
a Kcizszolgriltato felsz6litrlsa ellenere - stlyosan megserti, es ezzel a
Kozszolgiitat6nak k6rt okoz, yagy akadillyozza a hulladekgazd6lkod6si
kozszolg6ltatiis teljesit6s6t; vagy

o a kozszolg6ltatiisi szerzodds megkcitesdt kdvetoen hatrilyba ldpett jogszab6ly a
kozszolgiltatiisi szerzodds tartalmi elemeit ugy vitltoztatja meg, hogy az a
Kcizszolgiiltat6nak a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltatds szerzoddsszer[i
teljesitese kcirdbe taftozo l6nyeges ds jogos drdekeit jelentos mertdkben sdrti.

13.4 Ha a hulladdkgazdiilkod6si szerzoddst a kozszolg6ltat6 f-elmondja, a teleptilesi
<i nkorm 6nyz at h al ad6kt al anul go ndo skod ik az ij koz szo I grilt at6 ki v6l as ztitsir ol.
A fbntiek teljestildse esetdn a kozszolg6ltatdsi szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.

A f-elmond6si ido alatt a kozszolg6ltat6 a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltatast v6ltozatlanul
ell6tja.

13.5 Felek megdllapodnak, hogy amennyiben a szerzodds hatiilya alatt az Onkorm6nyzat
kepviselo-testiilete m6s k<izszolg6ltat6 kijeloldsdrol dont, a Felek a szerz<idest k<izris
megegyezessel, a negyeddv v6gevel megsziintetik, azzal, hogy az dnkorm6nyzat viilalja,
hogy a m6s kdzszolgriltat6 kijeldldsdrol sz6l6 d<intdserol a negyedev vdge elott legakibb 30
nappal tdj ekoztatja a Kozszol giiltat6t.

14. Eljrlrrls a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszolgiiltat6si szerzodes megsztindse vagy megsztintetdse eseten a K<izszolgitltato az Oj

kozszolgriltato kiv6lasztirsitig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgilltatiist v6ltozatlanul elkitja.
A hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolgriltatrisi szerzod6s megsztindse esetdn a kozszolg6ltatiis
ell6t6srival kapcsolatos. fblyamatban levo tigyek iratait ds nyilv6ntart6sait a Kozszolg6ltat6 a
telepiil6si <inkorm6nyzatnak a kcizszolg6ltatSsi szerz6des megszrinese napj6n ittadja.

15. Jogvit6k int6z6se
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Felek megdllapodnak. hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egym6s kozotti tdrgyakisok

soriln igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ftj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi

elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi Jiirasbir6s6g, illetve eftekhat6rt6l fiiggoen a Pdcsi Torvdnyszek

illetekesseg6t kotik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kovetelest ir6sba kell

foglalni.

A szerzodes teljesitdsevel kapcsolatos tigyintdzesre. nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdszerol:
nev: Szab6 Lor6nd Polg6rmester
telefon:7 41564-500

e-mail : polgarmester@dombovar.hu

a Kiizszolg 6itat6 rd szdro I :

n6v: Bir6 Peter [gyvezeto
telefon: 721 805-420
fax 721805-370
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkodisi Program

A Kozszolg6ltato koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszkozoket a kozszolgiiltat6s teljesitese kapcs6n.

Felek kotelezetts6get vdllalnak, hogy - a T6rsul6si Meg6llapodrlsban rogzitett mertekig 6s

m6don - al6vetik magukat a Tiirsulilsi Taniics hat6rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze

6rvenytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sirg, vagy bir6s6g

annak drvdnytelens6gdt 6llapitja heg, irgy a szerzodds tobbi r6sze 6rvdnyes 6s

kikdnyszeritheto, kivdve. ha andlkiil b6rmelyik Fel a szerzoddst nem kotdtte volna meg.

A jelen szerzoddsben nem szabiiyozott kerdesekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi

CiXXXV. torvdny (Ht.). a kdzbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkorm inyzatairol szol6 201 I . evi CLXXXIX. torv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6 2013. dvi V. torveny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6

lgazati j o gszab6l yok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa es ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegyezot, j6v6hagy6lag irjrik al6.
E.'l-i'1 '' i' '.'-':l':.irlii:.

Domb6vir ,2017.6v decemb er 29. 
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