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Nonprofit Ko116tolt Felel6ssegii Tf rsasig
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c e gtre gy zlkszAma 02 -09 -0 6 4 5 5 6
ad6szima: I | 54 I 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ szdma: 100468989 /Pecs-Kdkeny Regiondlis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH sziima: I 1 5 41 587 -381 1 -572-02
kepviseli: Biro P6ter tigyvezet6
mint Krizszolgriltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgiltat6

- tovribbiakban egl.uttesen: Felek - kbzoll az alulirott helyen 6s napon az alihbi
felt6telek mellen:

Szerzbdi5 felek jelen kcizszolg6ltatiisi szerz6d6s megkotesekor figyelembe vett6k a
krizbeszerzesekr6l szol6 2015. evi CXLIIL fv. 15. $-et, mely szerint a kdzbeszerz6si
6rt6khatiirok:

al eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerzesi es koncesszios beszerz6si
drtekhatlrok (a toviibbiakban: unios ert6khatrirok);

b) a kozpnli kriltsdgvet6sr6l sz6l6 t<irvenyben meghat6rozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerz6si ertekhatiirok (a tovribbiakban. nemzeti 6rt6khatrlrok).

(3) Az egyes beszerzesi tiirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti ert6khatiirokat a ktizponti
krilts6gvet6sr6l sz6lo trirvenyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si tiirgyak
eseteben alkalmazand6 - (2) bekezdes szerinti eur6pai unr6s jogi aktusban meghatiirozott -
unios ertekhatrlrokat a mindenkori kdltsegvet6si tOrvenyben dvente rrigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezdese szerint a szolgriltatas becsiilt ert6ke olyan szerztid6s esetdben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatArozotl id6re, ndgy ewe vagy annill r<ividebb id6re ktitendo szerz6des eset6n a

szerz6d6s id6tartama alatti ellenszolgiltatrls;
b) hatArozatlan id6re kdtdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id5re kotend6 szerziid6s

eset6n a havi ellenszolgriltatds negyvennyolcszorosa.

A Magyar K0ztiirsasiig 2019. 6vi koltsegvet6s6r6l szol6 2018. 6vi L. tdrveny 72 $ (1)
bekezdese rrigziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szennti nemzeti kdzbeszerzesi
ert6khater 2019. janurlr 1-j6t6l szolgritratiis megrendel6se eseteben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapityrik, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6d6s nem esik a kozbeszerzdsi eljifuis
hatiiya al6.

Szerz6d6 Felek a telepiilesi hulladdk gyfijtes6re, szillitilsra 6s kezel6sre vonatkoz6
kozszolgiiltatiis folyamatossiigiinak biaositrlsa erdekeben a telepiilesi hulladekhoz kapcsol6d6
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jogok 6s kotelezettsdgek rendez6sere, az ezzel kapcsolatos helyi rinkormdnyzati rendelet
vegrehajtrisdra az alibbi szerz6dest k<itik meg:

l. A szerz6des c6lja
l.l. Magyarorszig helyi <inkorm inyzatairdl sz6l6 2011. evi CLX)O(IX. torv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k6zfeladatok kdrdben
elkitando helyi <inkormiinyzati feladatok krizd tartozik kiildndsen a kdmyezet-egeszsegiigy
(ktiztisztas6g, telepi.ilesi kdmyezet tisztasiig6nak biaositisa, rovar- ds riigcsiiloirtds) es a
hul lad6kgazdrllkodrls.

A hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLX)O(V. torvdny (a tovdbbiakban: Ht ) 33 g ( 1) bekezd6se
szerint a telepiil6si tinkormiinyzat a hullad6kgazd6lko&lsi k<izszolgilltatiis elkitrisrit a
kozszolgeltat6val kotdtt hulladekgazdrilkodrisi krizszolgriltatisi szerz6des utlrin biaositja.

1.2. Jelen szerz<ides az Onkorminyzat Kdpvisel<i-testiilete 5012018. (XII. | 9.) Kt.sz.
hatArozata alapjitn joft ldtre.

1.3. A jelen szerz6des c6lja, hogy Dravagdrdony Kdzs6g kdzigazgatiisi teriileten az
ingatlantulajdonosoknal, birtokosoknal, haszndl6kndl (a tovdbbiakban egyiitt:
ingatlanhaszniil6) keletkezS telepiil6si sziLird hullad6k kezeldsere fennrillo krizszolgiiltat6ssal
kapcsolatban a hatilyos jogszabrllyoknak megfelel6en az Onkormdnyzat ds a
Kdzszolgiltatd kdz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k0telezetts6 geit szzbitlyozza.

,
2.1. Az OnkormSnyzat megbizza a Kiizszolgitta t6t az alibb meghatiirozott feladatok
elv69z6sevel.
Drdvagdrdony Kozseg klzigazgatrlsi teriiletdn a telepii,lesi hullad6k begyiijt6sevel es
elhelyez6s celjrlb6l ttirten6 rendszeres elsziilliLisrlval a szerz<id6sben rdgzitett id6tartamba4
valamint kezeldsevel es iirtalmatlaniuisiival - a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkod6si Program
eszkriz- es l6tesitm6nyrlllomdnyrinak igenybev6tel6vel-, ktizszolg6ltatrisi szerz6des keret6ben:

- vegyes hulladdk gyrijt6se, szirllitAsa, kezelese heti I alkalommal
- lomtalanitiis dvente I alkalommal
- zoldhulladek gyiijtes evente 1 alkalommal
- elkiil<initett /szelekliv/ hulladdkgyiijt6s

2.2. A Kdzszolgflltat6 a2.1. pontban meghatiirozoft feladatok elv6gz6s6t 2019. janurir l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrin a Kiizszolgf ltatri, a Ht--ben, illetve az ide vonatkozo
jogszabrilyoknak 6s az dnkormdnyzati rendeletnek megfelel6en kizlr6lagosan jogosult
Drilvag6rdony Kdzseg kdzigazgatilsi teriilet6n a telepiilesi hulladek gyiijtesdre es kezelesdre
irrlnyul6 krizszolgrlltatiisok elLitrlsrira.

A ktizszolg6ltatds megnevez6se. telepiildsi hullad6k gytjtesere es kezel6sere irrinyul6
kcizszolg6ltat6i feladatok elldtrlsa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhasmrll6
a hri.ztart isi hulladekhoz hasonl6 hulladek r6sz6t k6pez6 vegyes hullad6kdra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezdes6re tekintettel.

A krizszolgriltatris teljesitdsdnek teriileti kiterjedese: Drdvagardony Kozseg kOzigazgatisi
teruleten.
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A krizszolgriltatris krirebe tartoz6 hulladek elhelyez6se es kezelese: a Ktikenyi Regionrilis
Hullad6kkezel6 KOzpontban vagy 6trak66llomiison, illewe m6s, krirnyezetv6delmi, mlkod6si
enged6llyel rendelkez6 hulladekkezel6 letesitmdnyben.

3. AzOnkormdnyzatkdtelezetts6gvillalisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt ktizszolgriltatris elliitiisiira a Kiizszolgdltat6nak
kizrlr6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6n korminyzat k<itelezetts6get vrillal:

a) a k6zszolgiiltaUis hatekony 6s folyamatos elldtrisaihoz a Kiizszolgdltatd szim ra
szukseges inform6ci6k es adatok szolgdltatiisara,

b) a k<izszolgiiltat6s ktirdbe nem tartozo hulladekgazddlkodrisi tev6kenysegek
kdzszolgdltatiissal trirten<i risszehangol6siinak el<isegit6s6re,

c) a ktizszolgdltatiisnak a telepiildsen v€gzell m6s krizszolgiiltatiisokkal val6
6sszehangoliisiinak el6segit6s6re,

d) a Kdzszolgdltat6 kizlr6lagos kozszolgaltat6si jogdnak biaosit6s6ra,
e) a telepii,les ktizszolgriltatas igenybev6teldre kdtelezett ingatlanhasmiiloi vonatkozris6ban

nev- es cimjegyz6k atadrisrlra, adategyezet6sre,
t) kedvezmeny, mentesseg esetdn annak alapjriul szolgrilo adatok iitadisiira,
g) az Onkormrinyzat 6llal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentesseg miatt felmeriil6 koltsegek megterit6sdre,
h) a telepiil6si igenyek kielegitesdre alkalmas hulladek gyffjtesere, szillitrisrira, kezeldsdre

szolgrll6 helyek 6s letesitmdnyek meghatirozisira. Ennek keret6ben kijel<ili a
Kiizszolgdltat6val egyeztetve - azskat a gyffjt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kdzszolgriltat6 awegye kdzteriileten a hulladekot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolg{lt8t6 6ltal alkalmazott gepjdrmiivel nem tud behajtani,

i) a hulladekszirllit6 jirmt szbmhra megfelel6 uwiszonyok biztositas6ra, (kiil6nds
tekintettel a tdli h6- es sikossrig-mentesitdsre, valamint a krtzrlt [irszelv6nyebe bel6g6
fa.igak levdg6sara. ),j) a kdzszolgiltatiisi szerz6d6s kdzz|ftlrrcril a helyben szokdsos m6don gondoskodik,

k) gondoskodik az elkiildnitett hulladekgyiijtesi rendszer helyi felteteleinek
megszervezdse16l.

4. AKiizszolgdltat6kiitelezettsegei:
4.1.
a) A kdzszolgeltat6 gondoskodik:
- A h6ztart6sban keletkez6:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(UdiilS 6s id6szakosan hasznilt ingatlanok eset6ben az ell6Lisi idoszak 6 h6nap - rlprilist6l
szepternberig - ahol a Ht.47.$ (4) bekezddse alapjim az ingatlanhasznri{6k r6sz6re az 6ves
hullad6kgazdri,lkodrisi kdzszolgi,ltatAsi dij 50olo-6t kell megrillapitani.)

ii. Elktilonitetten gyrijttitt hulladek
iii. Zdldhulladek dvente egyszen alkalommal
iv. Lom hulladek evente egyszeri alkalommal

tdrt6n6 osszegyiijt6sdr6l, elszrillitrisrir6l ds kezeleser6l.

A gazddlkod6 szervezeteknel keletkez6 hiaart si hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladek
6sszegy[jtes6r<il, elszlllitrisrir6l es kezeleser6l.

- Az Altala iizemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hullad6kgytjt6 udvarban a hulladek
ewdtel6r6l, risszegyiijt6s6r6l, elszillitrlsrir6l 6s kezeles6r6l.
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b) Adminisarativ feladatok.
- krinyvel6s,szimvitel,berszdmfejtds
- adminisztr6ci6, nyilvrintartiis, adatbrizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgriltatris

c.) az Onkorm inyzettal egytittmiikddve a fogyaszt6k szirmira kdnnyen hozz|ferheto
iigyfdlszolg6lat 6s t6jekoztatrisi rendszer mtikridtetdse (Kozponti tigyfdlszolgriltat cime. 7632
Pecs, Sikl6si u.58.), valamint a kcizszol gdltatiissal kapcsolatos lakoss6gi tij6koztat6s.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kotelezettseget vdllal tovrlbb6:
a) a krlzszolgdltatiis folyamatos 6s teljes krini ellitAshra,,
b) a krizszolgriltatiis meghatiirozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesites6re,

c) a krimyezetv6delmi hat6seg itltal meghat6rozott min6sitesi osztely szerinti

k<ivetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a min6sitesi enged6ly hulladekgazdalkodrisi
ktrzszolg6ltatiisi szerz6dds hatiilyoss6giinak ideje alatti folyamatos meglet6re,

d) a krizszolgAltatds teljesitesehez sz{ikseges mennyis6gf 6s min6s6gfl jdrmri, g6p, eszkdz,

berendezes biztosit6sdra, a sziiksdges letsziimI es k6pzettsegii szakember alkalmaziisara,

e) a kozszolgiiltatds folyamatos, biaonsrigos 6s b6vithet6 teljesitesehez sztiksdges

fejleszt6sek 6s karbantartrisok elv6gzdsere,
f) a krizszolgrlltatils k0r6be tartoz6 hulladek kezelesere meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i gdnybevetelere,
g) nyilvdntartrisi rendszer miikridtet6s6re 6s a kdzszolgiiltatds teljesites6vel risszeftigg6

adatszol griltatris rendszeres teljesitdsere,
h) a nyilvrlntartdsi, adatkezelesi 6s adatszolgdltatdsi rendszer letrehozisahoz es folyamatos

mrikddtetesdhez szukseges feltdtelek biaositiisiira,
i) a fogyaszt6k szimira kdnnyen hozziferhet6 ilgyf6lszolgalat 6s tdj6koaauisi rendszer

miikddtetesere,
j) a fogyasztbi kifogrisok 6s dszrev6telek elint6zdsi rendj6nek megdllapitasilra'

k) a tev6kenys6g elldfisrihoz sztksdges biaositiissal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyujt a felel6ss6gi kdrben bekovetkezett Onkormalnyzatnak okozott esetleges krlrok

enyhitesere,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijt6sdhez az ingatlanhasmrll6 legalibb 2 kiildnbdz6

ilrmertekri gytijt6edeny k6ztil vilaszthasson,
m) tribblethulladek elhelyez6s6t szolgril6, a Kozszolgiiltato eltal biztositott zs6k

forgalmazilsiira,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdalkodrisi Program eszkdz- es l6tesitm6ny 6llomrlnyrinak

haszn6l atdra.

A Kdzszolgdltato hulladekgazdrilkodrisi enged6ly6nek szima: OKTF-KP/2538-10/2016,
PE/KFT/605$3 12017 , PEtK'tFOllss-1 12018

A Kdzszolgeltat6 megfelel6s6gi v6lemenyenek sz6ma: OHKT - KP/1731 l-5/2018

A Kdzszolgeltat6 min6sitesi engedely6nek sz6ma: PE/KTFO/0030&6/2018

S. Mentesiil a Kdzszolgdltat6 a 4./ pontban meghatrirozott ktitelezettseg6t6l vis maior

eset6n, tovebba ha az Onkormdnyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelitesdhez olyan

ritviszonyokat ih6- ds sikossiig mentesseg, itletve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozitt/, amely a

KOzszotgfltat6 g6pj6rmiiveinek balesetmentes k6zleked6s6t biztositja. Ez esetben a

K6zszolgriltatri 
-az 

akadiiy elhrirukisdt krivet6 legktizelebbi szillitdsi napon kdteles

szolg6ltalni, mely alkalommal kriteles az eltnb elmaradt szilliulsi napokon felhalmoz6dott

mennyisegii telepulesi hullad6k elszellit6sera rs
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6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitasrit:

- az rinkormrinyzat rendelet6ben el6irtt6l elter<i tiirol6ed6ny kihelyezdse eseten,

- ha a t6roloed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k k<irebe nem tzrtozo anyag
keriilt elhelyez6sre (p1. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tdrmelek, 6llati tetem, mar6, mergez6
anyag, elektronikai hulladek, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robbano anyag, nagyobb terjedelmii, stlyu targy, amely veszelyezteti a

hulladdkszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrongdlhatla a

gy[ijt6berendez6st, illetve iirtalmatlanitiisa sor6n veszelyeZeti a ktimyezetet.)

- a hulladek nem a szabvdnyos, ziirt trirol6edenyben, illetve nem a Kiizszolgdltat6t6l
vdsiirolt jelzett zsrikban kertil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6dris veszelye fennrill (nem leziirt, illetve s6rtiLlt ed6ny)

- ha a trirol6ed6ny k<iriil szab611'talanul, annak mozgatest 6s ilit6st akadillyoz6 m6don
tdbblethulladek kerult kihelyez6sre

- amennyiben a tiirol6edenyek jelz6se bevezetesre kerul - a tArol6ed6nyek matricajiiLnak

hi6nya, illetve s6ruldse eset6n.

1. Az alv{llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgflftat6 jogosult alvrillalkozo(ka)t igenybe venni. A Kdzszolgflltat6 az

alvdllalkoz6 ig6nybev6tel6t kdteles az Onkormr{nyzat szimilra bejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitlk, hogy az alvdllalkoz6 tevekenys6gdert a Kiizszolg6ltat6 ugy felel,
mintha maga jdrt volna el.

E. A Ktizszolgdltatf s teljesiGs6vel osszefiigg6 adatszolg6ltatiis biaositiisa drdekeben a

Kdzszolgiltat6 az 1.1 pontban meghat6rozott szolgaltatasi teriiletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilvrintart6si rendszert koteles vezetni, mely tarlalmazza a szolg6ltat6si teriiletr<il elsziillitott
6s rlrtalmatlanitott teleptilesi hullad6k mennyis6g6t.

9. A kdzszolgilltatiis igenybev6tel6re kritelezettek a kdzszolgriltatiis teljesites6vel
kapcsolatos min6s6gi dszrevdteleiket, kifogisaikat iriisban a K6zszolg6ltat6 sz6khely6re

(7632 Pdcs, Sikl6si rit 52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Ktizszolgfltat6 kdteles iriisban 15 napon beliil megv6laszolni. Haladdklalanul int6zkeddsre

kdteles a Kdzszolgiltat6 kcimyezetszennyezds eseteben, ha az a kdzszolgriltat6si

tev6kenys6g6vel okozati tisszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 1szrevelel az

Onkormiinyzat helyi hullad6kkezel6si krizszolg6ltat6s rendjdr6l szol6 rendelet6nek

rendelkezds6t kifogrisolja, a Kiizszolgiltat6 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos

egyidejii drtesit6se mellett- az 6nkormdnyzathoz megkiildeni-

10. Kiizszolgdltat{sdija
10.1. A hulladdkgazdrilkodiisi kdzszolgilltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmii-

szabiilyozdsi Hivatal javaslatiinak figyelembevdtel6vel az illetekes miniszter rendeletben

rillapit.ya meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321 A. $-a alapj6n az |llami hulladekgazdrilkodiisi kozfeladat kereteben az allam beszedi

a kbzszolgiitalsi dijat 6s kifizeti a kozszolgiltal6knak a hulladdkgazdrilkodasi

kdzszolgiiltat6si dij megallapitis6drt felel6s miniszter rlltal meghatrirozott szolgiltatrisi dijat,

Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz letre.
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A helyi k<izszolgriltat6, a telepiilesi dnkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd,ilkod,isi
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szew
feladatk<irenek gyakorliisiihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett krlzszolgdltatasi dij felosa6sanak elv6t. A
miniszter a Koordindl6 szerv javaslatrlnak figyelembevetelevel rendeletben rlllapitja meg a
Koordindl6 szerv 6ltal akbzszolg{ltatitnak fizetend<i szolgriltatisi dijat.

10.2
A kcizszolgiiltat6 6ltal alkalmazott krizszolgdlratiisi dij megrillapitrisa a Ht. 46-48. g 6s 9l . {i,
valamint a6412008. (lll 28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en trirtent.

iJ ritesi dijak:

Az Onkormrinyzat riltal a lakossagi ingatlanhasznril6k utin fizetend6 i.iritdsi dij:

Igari (eazddlkod6 szervezetek) diiar

120 literes ed6ny: 107,-Ft +AFA

I I0 literes eddny: E8,-Ft + AFA

I100 literes edeny: 887,-Ft + AFA

la 385/2014 (Xtl 3l ) Korm rendelet szerint lakoingatlant egyedtil es elervitelszeriien haszndlo termdszetes
szemdly ingatlanhaszn6lo riszdre, a telepril6si dnkorm nyzat eltal kiadott igazolis alapj6n

Trtbblethulladdk gyiijtdsdre szolgrilo zsiik 6ra. 361,- Ft+Afaidb,

Szerz6d6 Felek az riltalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekinteteben mindenkor a hatrilyos
AFA trirv6ny rendelkez6seinek megfelel<ien jimak el.

11. Allami hullad6kgazdilkoddsi ktizfetadat-elldtds
I1.1 Az dllami hulladdkgaz&ilkodrlsi kozfeladat ellitrisrira l6trehozott szeryezel
kijeldlesdr6l, feladatkrirer6l, az adatkezeles m6djrir6l, valamint az adatszolgdltatasi
kdtelezettsegek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. iendelet
(Adatkorm.rend ) 3 $ (1) bekezddse alapjriLn a Kormiiny a Ht. 321A. g (1) bekezdesben
meghat6rozott feladatokra Koordiniil6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladekgazdrilkoddsi
Koordinril6 es Vagyonkezel6 Z6rtk<iriien Mrik6d6 R6szv6nytilrsasiigot jeldlte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a kdzszolgdltata,si dijakra vonatkozo szimldkat az Adatkorm.rend.
20 $ (l) bekezdese szerinti adatszolgriltauis alapjrin elliga ki A kozszolgeltato hirfuryos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltatisa eseten a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszniil6 tekinteteben a Koordinrll6 szerv illtal legutobb kiszimliaott
kilzszolgilltat{si dijr6l allit ki szdml6t. Az ezzel risszefiiggesben keletkez6 dijkonekci6 eseten
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I l0-120 liter 69 88,- 78 935,-
80 liter 0 65,- 0

60 liter* 0 49,- 0
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minden helytrilliisi ktitelezetts6g a k<izszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez6 krizszolgriltauisi
dijkiilcinbozet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgdltat6nak fizetend6 eseddkes
szolgrlltatrlsi dijba beszrimiga. A kdzszolgiiltat6 hianyos vagy helytelen adatszolgdltatrisdbol
ered6, a Koordinril6 szerv illtal nem megfelel6 adattartalommal kirillitott szlmlikkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezmdnyert a kozszolgAltat6t terheli a felel6sseg.

I1.3 A Koordinril6 szetv az Adatkorm.rend. 20 $ (1) bekezdes szerinti adatszolgdltatdsbol
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs krizszolgriltatesi dijfizetes
meghatiirozva az adatszolgiitatAsban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiiggdsben teljesitds tortdnt. A Koordiniil6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
k€mi az illetdkes hat6sdgt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrlsb6l hi6nyzo
ingatlanok 6s szi.ikseges adataik megrillapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjrin rd9zitett ingatlanok adatait a Koordindlo szerv megkiildr a
kozszolgeltat6nak, es felhivja a kdzszolgriltat6t, hogy a megkiildrrtt ingatlanokon vdgzett
szolgriltatrisiinak megfelel6en komgrilja a 20. g ( 1) bekezdes szerinti adatszolgriltat ist
legkds6bb M ertesites kdzhezvdteldt k<ivet6 8 napon beliil.
A konekciot kttvet6en - a ktizszolgiiltato elt6r6 adatszolgdltatdsa hirinyriban - a Koordiniilo
szerv a kozszolg6ltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak szhmlAzza ki.

I1.4 A Koordinrll6 szerv a kiszimliizott ds az ingatlanhaszniil6 iltal hatAridon beli.iLl ki nem
fi zetett k<izszol griltat6si dij behajtrisa 6rdekdben intezkedik.

I L5 A Kdzszolgiiltato r6szere a kozszolgiittatiisr szerz<idesben rogzitett feladatok elkitrisridrt
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdrllkodrisi kozszolgdltatii,si dij megrillapiuisadrt felelos
minisaer iiltal meghadrozott szolgilltatrlsi dijat fizet.

1 L6 A krizszolgriltat6 az onkormrinyzat, mint elldtesert felelos rlltal kradott
teljes[tdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgaltat6 teljesit6sevel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesitesigazol6snak a krizszolgriltat6 iiltal a Koordiniil6 szerv rdszdre a
rendszeres adatszolgriltauis kereteben torten6 megktild6se a szolgiiltatrisi dij fizet6s6nek
feltetele.
Az Onkormifuryzat k<iteles a teljesitesigazoliist a Krizszolgdltat6 reszere a teljesitessel 6rintett
id6szakot ktivet6 5 napon beliil kiadni- Amennyiben az Onkorm anyzat a teljesitesigazolils
kiadiisaval alapos indok ndlktil kdsedelembe esik, irgy a k<izszolgrittato jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezi| k rat az OnJ<ormdnyzat fele ervenyesiteni.

ll.7 2016. julius l. napjet6l a szolgiiltatrisi dijban a hullad6kgazdrilkodilsi kcizszolgdltatiis
teljes krizvetlen kriltsdge megteritesre kerul, igy a haszonanyag ert6kesites6r<il a Koordinal6
szerv gondoskodik ugy, hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a
Koordinrllo szerv riltal kijekilt szervezetnek iitadni. 2016. jirlius I napjritol a haszonanyag-
6rtekesitesb6l ered6 bevetel a Koordinril6 szerver illeti meg.

1l.8 A Koordinril6 szerv a hulladekgazdalkodasi krizszolgriltatrisi szerzodds Ht. 92lB $ (2)
bekezd6s szennti megfelel6seg6t vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend.  .$ (a) bekezddse alapjin az Onkormrinyzat a kbzszolgiitatAsi szerz6d6st
annak megkdtdset vagy m6dositiisiit kdvet6en halad6klalanul, de legkds6bb 8 napon beltil
elektronikus uton megktildi a Koordiniil6 szerv r6szdre.

12. A kdzszolgdltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz6d6st 2019. janudr 01. napjrival kezd6d6 harillyal, 10 evre, 2028. december
3l. napj6ig krltik.
Felek a szerz6dest kozos megegyezdssel, csak iriisban m6dosithatjrik.
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13. A k6zszolgittatdsi szerz6des megsziin6se
A kozszolgdltatrisi szerz6d6s megsziinik
a) a benne meghat6rozott id6tartam lejrirtrival,
b) a Kdzszolg ltat6 jogut6d nelkiili megsziinesevel,
c./ eldll6ssal, ha a teljesit6s meg nem kezd6d6tt meg,
d) felmondilssal
e,) a felek kdzris megegyezds6vel.

l3.l Az Onkormiinyzat a ktizszolgaltat6si szerz6dest a Polgriri Ttirvdnykdnyvben
meghat6rozott felmondrisi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a
Kozszolgeltato

o a hullad6kgazdrilkodisi kdzszolgeltatiis elliitrlsa soriin a komyezet vedelmdre
vonatkoz6 jogszabdlyok vagy a ri vonatkoz6 hat6s6gi drintes eloirasait sflyosan
megsertette, 6s ennek tenyet a bir6sag vagy a hat6s6g jogerosen megilllapitotta,

o a szerzodesben megrillapitott kdtelezettseget neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hullad6kgazdalkodrisi kdzszolgdltatrisi szerztidest az Onkormdnyzat felmondja, ha a
K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel<isegi v6lem6nnyel

13.2 A Kdzszolgiiltat6 a Polgdri Ttirvenyk<inyvben meghatdrozottakon trilmenoen a
krizszolgdltatisi szerz6dest akkor mondhatja fel, ha

o az Onkormiinyzat a kbzszolgiitatisi szenodesben meghalirozott kotelezettsdgdt -
a Krizszolg6ltato felsz6litrisa ellenere - srilyosan megserti, es ezzel a
Kdzszolgiiltat6nak kart okoz, vagy akadalyozza a hulladdkgazdrilkoddsi
krizszol giil tatiis teljesitesdt; vagy

o a kdzszolgiltatasi szeruodes megk<it6s6t k6vet6en hatrilyba lepett jogszabrlly a
kcizszolgdltatrisi szerz6dds tartalmi elemeit iW vlltozlratja meg, hogy az a
Ktizszolg6ltat6nak a hulladdkgazdrilkodrisi krizszolgdttauis szerz6ddsszerii
teljesitese k<ir6be tartoz6 lenyeges es jogos drdekeit jelent<is mdrt6kben serti.

13.3 Ha a hulladekgazd.ilkod.isi szerz6dest a kozszolgrlltat6 felmondja, a telepiil6si
rinkormilnyzat haladdktalanul gondoskodik az ij kdzszolghat6 kivalaszrisrir6l.

A fentiek teljesiilese eset6n a kcizszolgiiltatiisi szerz6dds felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmondasi id6 alatt a k<izszolgiiltat6 a hulladdkgazdrilkodrisi krizszolgAltatiist veltozatlanul
ell6da

13.4 Ha a teljesites az onkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghiusul, illetve ha a
szerzodes neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormdnyzat az eves kozszolg6ltatisi dij 5o%-
dnak megfelel6 meghirisuklsi kritber fizetesdre kdteles.

14. Eljrirris a szerz6des megsziin6se eset6n
A kcfzszolgiiltatiisi szerz<idds megszflndse vagy megsziintetdse eseten a K1zszolgitltat' az ij
k6zszolgriltat6 kivdlasztrisriig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgAltatitst viiltozatlanul elliltja.
A hullad6kgazdalkodrisi ktizszolgiiltatrisi szerz6des megsziin6se eseten a kozszolgriltatas
ell6tiisAval kapcsolatos, folyamatban ldv<i iigyek iratait ds nyilv6ntartiisait a Kozszolg6ltato a
teleptil6si onkormanyzatnak a krizszolgdltat:isi szerz6d6s megszrin6se napjrin ritadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat els6sorban az egymls k<izritti tiirgyaklsok
sor6n igyekeznek rendezni.
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Amennyiben a jogvitrit a Felek t6rgyakis ftjdn 60 napon belul nem tudjak rendemi, a bir6srigi
eljiirds lefolyatiisara a P6csi Jiinisbir6s6g, illetve 6rtekhatri,rt6l ftigg6en a Pecsi Tcirv6nysz6k
illetdkesseget kritik ki.

16. ItrtesiteseX
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos bdrmely igenyt vagy nyilatkozatot, kovetelest inisba kell
foglalni.
A szerz6dds teljesitesevel kapcsolatos iigyintezdsre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az 6n korminyz at rtszirbl.
n6v: Be(a Srindor polgdrmester
telefon: 06-82/4 66-920: 30 127 6-5867
e-mail : hivatal.darany@gmail.com

a Kiizrzolgdltat6 reszd16l.

nev. Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon:721 805420
e-mai I : del komi4flel keo-hu

A kapcsolanart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cimet, telefonszdmiit, stb.) a Felek kizdrolag a

szerz6des teljesitdsdvel tisszefligg6 kapcsolattartiis c6ljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6do
egy6b jogos 6rdekek ewenyesitese erdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezeles soriin a
kapcsol6d6 jogszzbitlyok 6s adawedelmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdflkoddsiProgram

A Kdzszolgriltat6 kdteles igenybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrilkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 letesitmenyeket es eszkdzdket akozszolgiitaths teljesitdse kapcsrin.

Felek kdtelezefts6get vdllalnak, hogy al6vetik magukat a Trirsulisi Tanacs hatiirozatainak.

18. Reszleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6des brirmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze

6rvdnyelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szew, vagy hat6s6g, vagy birosiig
annak ervenytelens6g6t Allapitja meg, rigy a szerz6dds t<tbbi r6sze ervenyes es

kikenyszerithet6, kiv6ve, ha anelkiil bri,rmelyik F6l a szerz6d6st nem kdtotte volna meg.

A jelen szerz6desben nem szzbirlyomlt kdrdesekben els6sorban a hulladdkr6l szbl62012.6vi
CLXXXV. torveny (Ht.), a ktizbeszerzesekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLII. tcirv6ny (Kbt.), a

Magyarorszig dnkorm6nyzatair6l sz6lo 201 I evi CLXXXX. ttirv6ny (Mtitv), valamint a

Polgri,ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torveny (ftk.) rendelkezesei, illewe a vonatkoz6

iryazati 1 o gszabityok irrinyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvasiisa ds drtelmezese utiin, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, j6vdhagyolag iqd,k al6.

Drfvagirdony, 2018. 6v december h6nap 20. nap

,[$-\,^

D6l-Kom NonProfit Kft.
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