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HULLADEKGAZDALKOOAST TOZSZOLGALTATAST SZNNZoONS

amely l6trejritt egyr6sa: Drdvatam{si K6zseg Onkorm fir.yzr,ta
szekhely: 7979 Drhvalamisi, F6 u. 103.

PIR szim: 400642
ad6szim: 15400640-l-14
kepviseli: Sabacz J6zsef polgiirmester_
mint rinkormiinyzat (a tovribbiakban: Onkorm{nyzat)

m6sreszt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofit Ko116tolt Felel6ssegii Tdrsasdg
sz6khelye: 7632P,!cs, Sikl6si ut 52.

cdgegy zdkszilma: 02-09 -064 5 56

adbszAma. I 1 5 4 I 587 -2 -02
KUJ szima: 100279306
KTJ szdma: 100468989 /P6cs-Kdkeny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH szima: 11541587-38,l l-572-02
k6pviseli: Biro Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolgilltat6, a tovribbiakban: Kiizszolg{ltat6

- tovabbiakban egyiittesen: Felek - kozdll az alulirott helyen 6s napon az alirbbi
feltetelek mellett:

Szerz6do felek jelen kozszolg6ltatiisi szerz<id6s megktit6sekor figyelembe vettek a

k<izbeszerz6sekr<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a k<izbeszerz6si

6rtekhatarok .

a) europai uni6s jogi aktusban meghatiirozott kdzbeszerz6si 6s koncesszios beszerzdsi

drt6khatrirok (a tovribbiakban: unios 6rt6khatArok);
6) a k6zponti k6ltsegvet6sr6l sz6l6 tdrvdnyben meghatarozott kdzbeszerzesi 6s koncesszi6s

beszerzesi drtekhatirok (a tov6bbiakban: nemzeti ertekhatrirok).
(3) Az egyes beszerzesi t6rgyak eset6ben alkalmazando nemzeti ertekhat6rokat a kozponti

kriltsegvetesr6l sz6lo torvenyben 6vente kell meghatiirozni. Az egyes beszerz6si trirgyak

eseteben alkatmazand6 - (2) bekezdes szennti eur6pai unios jogi aktusban meghat6rozott -

uni6s 6rtdkhatri,rokat a mindenkori koltsegvetesi t<irvdnyben 6vente nigziteni kell.

A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgdltatris becsiilt erteke olyan szerz6des eset6ben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat.
a) hatirozot id6re, n6gy 6we vagy anrull nividebb id6re k6tend6 szerz6d6s eseten a

szerz6d6s id6tartama alatti ellenszolgriltatiis;
b) hatirozatlan id6re kdtdtt szerzrides vagy negy evndl hosszabb id6re k<itend6 szerz(ides

eseten a havi ellenszolgilltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kriztrirsasag 2019. evi kriltsegvet6s6r6l sz6lo 2018. dvi L. tdrvdny 72. $ (l)
bekezdEse r6gziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti ktizbeszerzdsi

6rt6khatrir 2019. janudr l-j6t6l szolgiiltatas megrendelese eseteb€n: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6d6s nem esik a kozbeszerzdsi eljiiriis

hatrilya aki.
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'szerzrid6 Felek a telepul6si hullad6k gyiijtesdre, szillitrisra 6s kezel6sre vonatkoz6
ktizszolgdltatds folyamatossagdnak biaositesa drdekdben a telepiilesi hulladekhoz kapcsolod6
jogok 6s krltelezettsegek rendezesdre, az ezzel kapcsolatos helyi rinkormrlnyzati rendelet
vegrehajt6s6ra az aldbbi szerz6d6st kotik meg:

l A szerz6d6s c6lja
Ll. Magyarorsz6g helyi <inkormrinyzatairol szol6 201 1. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ ( I )
bekezd6se szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kcizfeladatok k6reben
ellrltand6 helyi <inkormdnyzati feladatok ki)zd taftozik kiildnrisen a krimyezet-eg6szsegaigy
(k6ztisztasdg, telepiilesi kornyezet tiszmsegdnak biaositrisa, rovar- 6s rrigcsril6irtds) 6s a
hul I addkgazddlkodris.

A hufladdkr6l szol6 2O12.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tovilbbiakban: Ht,) 33. g (1) bekezddse
szerint a telepiilesi tinkormiinyzat a hulladekgazd.ilkorlisi kdzszolgdltat6s elkltisrit a
kdzszolgaltatoval kdtdtt hullad6kgazddlkodrisi krizszolgiiltatiisi szerzodes utjrin biaosida.

1.2. Jelen szerz6dds az Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete 5ll2018. (XII.l9.) Kt.sz.
haterczata alapjAn jdtt ldtre.

1.3. A jelen szerz6d6s celja, hogy Dr6vatam6si Kozseg kozigazgatrisi teruletdn az
ingatlantulajdonosoknill, birtokosokniil, hasznrll6knril (a toviibbiakban egyiitt.
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepill6si szikird hullad6k kezel6s6re fenndl16 kdzszolgdltatrissal
kapcsolatban - a hatiilyos jogszabrilyoknak megfelel6en - az Onkorm inyzat ts a
Kiizszolgiltat6 k<izritti kapcsolatot, a Felekjogait ds kdtelezettse geit szabblyozzz.

,
2.7. Az Onkormdnyzat megbina a Kiizszolgf lta t6t az alirbb meghatiirozott feladatok
elvdgzesevel:
Drevahmiisi Kcizsdg kdzigazgatasr tertileten a teleptil6si hullad6k begyrijtesevel 6s elhelyezes
celjdbol trirteno rendszeres elszillitrisrival a szerz6desben rogzitett idotartamban, valamint
kezeldsdvel 6s drtalmatlanitrisiival - a Mecsek-Drdva Hulladekgazddlkodiisi Program eszkdz-
es l6tesitmenyiillomenyenak igdnybevdtel6vel-, kozszolgrilta?isi szerz6des keret6ben:

- vegyes hullad6k gytjtese, szitllitisa, kezelese heti 'l alkalommal
- lomtalanitiis 6vente I alkalommal
- zctldhulladek gyiijtes evente I alkalommal
- elkiikinitett /szelektiv/ hulladekgyiijtes

2.2. A Kdzszolgflltat6 a 2.1. pontban meghatiitozott feladatok elv6gzes6t 2019. janurir 1-jen

megkezdi.

2.3. A jelen szerz6des alapjrin a K6zszolgfltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkorminyzati rendeletnek megfelel6en kiziirolagosan jogosult Bo{rid
Kdzseg kozigazgatisi teri.ilet6n a telepiilesi hulladek gytjt6sdre 6s kezelesere ininyulo
krizszol galtatdsok ell6tris6ra.

A krizszolg6ltatris megnevez6se. telepiildsi hulladek gyfljt6sdre 6s kezel6sere irrinyul6
k<izszolg6ttatoi feladatok elliitiisa, amely kiteqed a nem termeszetes szemdly ingatlanhasmiil6
a hirztart si hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszet kdpezi5 vegyes hullad6kdra is, a Ht. 39 $ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A kozszolgriltatis teljesit€senek teriileti kiteded6se: Driivatamiisi Kozsdg kozigazgatisi
terulet6n.
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A krizszolgiiltat6s kdr6be tartoz6 hulladek elhelyezese 6s kezeldse: a K6k6nyi Regionrilis
Hullad6kkezel6 K<izpontban vagy 6trak66llomiison, illetve mris, kOmyezetvedelmi, miikrtd6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkormdnyzatk6telezettsegvillalisa

3.1. Az Onkorm{nyzat a 2. pontban irt kcizszolgriltauis elkltrisara a Kiizszolgdltatrina k
kizrir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorminyzat kdtelezettsdget v6llal:

a) a k<izszolg6ltatd,s hatekony ds folyamatos elldtdsdhoz a Kdzszolgiltat6 szAmira
sziiks6ges informrici6k 6s adatok szolgdltat6siira,

b) a kozszolg6ltat6s k<ir6be nem tartozo hulladekgazd6lkodrisi tevdkenysegek
k6zszolgilltatrissal trirten6 osszehangol6srlnak el<isegit6s6re,

c) a kdzszolgdltatiisnak a telepii,lesen vegzetl m6s ktizszolgiiltatasokkal val6
6sszehangoliisifurak el6segitesere,

d) a Kozszolgdltat6 kilir6lagos kozszolgeltatiisi jogdnak biaosit6s6ra,
e) a telepiiles kdzszolgiiltat6s ig6nybev6tel6re kOtelezett ingatlanhasznal6i vonatkozlsiiban

nev- es cimjegyz6k iladishra, adategyezetesre,
f) kedvezm6ny, mentesseg eseten annak alapjriul szolgrilo adatok ritadrisiira,

g) az Onkormrinyzat 6ltzl rendeletben, vagy egy6b modon biztositoft dijkedvezmeny vagy

mentesseg miatt felmeriil6 kciltsegek megteritesere,
h) a telepiilesi igdnyek kiel6gites6re alkalmas hulladek gyfijtesdre, sz llit sira, kezel6s6re

szolgril6 helyek es l6tesitmenyek meghatiiroziisiira. Ennek kereteben kijeltili - a

Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak ana,
hogy a krizszolgriltat6 6wegye kdderuleten a hullad6kot azon ingatlanhasznelokt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgriltat6 6ltal alkalmazott gdpjrirmiivel nem tud behajtani,

i) a hulladekszdllit6 jrirmri szlm ra megfelel6 ritviszonyok biaosit6sriLra, (ktildnos

tekintettel a t6li ho- 6s sikosslg-mentesit6sre, valamint a kozrit iirszelvdny6be bel6go

faagak lev6grisrira. ),
j) a kdzszolgdltatilsi szerz6d6s k ozzet€telefil a helyben szokiisos modon gondoskodik,

k) gondoskodik M elktil6niten hullad6kgyfljtesi rendszer helyi felteteleinek
megszervezes616l.

4. AKdzszolg6ltat6kStelezettsegei:
4.1.
a) A kcizszolgdltato gondoskodik.
- A hriztartrlsban keletkezS:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udtil6 es id6szakosan haszniilt ingatlanok esetdben az ell:ltrlsi id6szak 6 h6nap iprilistol
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjin az ingatlanhaszndLl6k rdsz6re az dves

hullad6kgazd.ilkodA,si kttzszolgiltatasi dij 50olo-rl,t kell megiLllapitani-)

ii. Elkuldnitetten gyiijt<itthullad6k
iii. Zdldhulladdk evente egyszeri alkalommal
iv. Lom hullad6k dvente egyszeri alkalommal

trirten6 6sszegyiijt6ser6l, elszallitrisdrol es kezel6ser6l

- A gazdrilkod6 szervezetekndl keletkez6 hAzzrt si hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k

ri s sze gy iij te s6r6l, elszllliris6r6l 6s kezeles616l.

- Az ithala itzemeltetett hulladekgyiijt6 ponton, hulladekgyiijt6 udvarban a hullad6k

ewetel616l, 0sszegy0jteser6l, elszillitrisrirol es kezel6ser6l
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b) Adminisztrativ feladatok:
- kcinyvel6s, szimvitel, b6rszimfejt6s
- adminisztnici6, nyilvantarris, adatbiais-kezeles
- jogi iigyvitel
- adatszolgiiltatiis

c.) az Onkorm nyzattal egyiittmrikddve a fogyasa6k szfunira ktinnyen hozzdf€rheto
tigyfdlszolgrilat es tij6koztatasi rendszer miiktidtet6se (Kclzponti tigyfdlszolgriltat cime. 7632

Pecs, Siklosi u.58.), vatamint a kozszolgiiltatilssal kapcsolatos lakossrigi taj6koztatds.

4.2. A Kdzszolgiltat6 k6telezetts6get vdllal tovribba:
a) a kdzszolgilltatiis folyamatos es teljes kririi ell6t6s6ra,
b) a k<izszolgiiltatiis meghatilrozott rendszer, modszer 6s gyakorisrig szennti teljesit6s6re,
c) a krimyezetvedelmi hat6srig 6ltal meghatdrozott min6sit6si osztrily szerinti

kovetelm6nyek biztositisdra 6s a min6sitesi engedely hullad6kgazdalkod6si
kdzszolgaltatlsi szerz6d6s hatrllyossrigrinak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a krizszolg6ltatas teljesit6s6hez sziikseges mennyis6gu 6s mintisegu jrirmt, gep, eszktiz,

berendezes biaositisrira, a sziikseges letsziimri es kepzettsegt szakember alkalmazisdra,
e) a krizszolgdltatiis folyamatos, biztonsiigos 6s b6vithet<i teljesit6s6hez sziiksdges

fej lesaesek 6s karbantartiisok elv6gzdsere,
f) a kclzszolg6ltat6s kordbe tartozo hulladek kezelesere meghatri,rozott helyek es

letesitmenyek i gdnybevetelere,
g) nyilvrintartrisi rendszer mtikddtetesere es a kdzszolgdltatiis teljesites6vel dsszefiigg6

adatszolgiiltatiis rendszeres teljesitesere,
h) a nyilv6ntartAsi, adatkezelesi 6s adatszolgriltat6si rendszer letrehoz6siihoz 6s folyamatos

miikridtetes6hez sziikseges feltdtelek biztosit6s6ra,
i) a fogyaszt6k szlmrlra k<innyen hozz|ferheto i.igyfelszolg6lat 6s trlj6koaatrisi rendszer

mIkcidtetdsdre,

J) a fogyasaoi kifog6sok 6s eszrevetelek elintezesi rendj6nek megrillapit6sdra,
k) a tevdkenys6g ell6trisihoz sztikseges biztositilssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyfjt a feleldssdgi krirben bekdvetkezett Onkormiinyzatnak okozott esetleges krirok
enyhitdsere,

l) biaositya, hogy a vegyes hulladek gyiijtesdhez az ingatlanhasmdl6 legakibb 2 kiilonbozti
fi rmertekfi gy0jt6ed6ny ktiziil vrllaszthasson,

m) tobblethullad6k elhelyezeset szolgrll6, a K<izszolgAltat6 6ltal biaositott zs6k

forgalmazlsiira,
n) a Mecsek-Drriva Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszkdz- 6s letesitmeny rillomiinyiinak

haszniilatiira.

A Kdzszolgdltat6 hulladekgazdrilkoddsi enged6ly6nek szima: OKTF-KP/253&IO|20I6,
pElKFT/6055-3 t2tt7, PEil(rFo.ltss-7 l20l8
A Krizszolg6ltat6 megfelelSsdgi velem6ny6nek szima: OHKT - KP/I7311-5/2018
A Ktizszolgriltat6 min6sit6si engedely6nek szima: PE/KTFO/0030&6i201E

5. Mentesiil a K6zszolgittat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezetts6g6t6l vis maior

esetdn, tovebbe, ha az Onkorm nyzzt nem biztosit az rngatlanok megkdzelitdsehez olyan

ftviszonyokat /h6- 6s sikossig mentessdg, illetve egy6b okb6t jrlrhatatlan a kdzutl, amely a
Kiizszolgiltat6 g6pjrl.rmriveinek balesetmentes kttzleked6s6t biaositja. Ez esetben a

Kbzszolgfltat6 az akadiiy elharukisrit krivet6 legkrizelebbi szlllitrisi napon kciteles

szolgdltatni, mely alkalommal kciteles az el6zo elmaradt szillit6si napokon felhalmozodott
mennyis6gii teleptilesi hulladek elszillitiisilra ts.
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6. A Kiizszolgdltatri jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitdsrit.

- az rinkormiinyzat rendeletdben el6irtt6l elter6 tiroloeddny kihelyezese eset6n,

- ha a trirol6ed6nyben a telepiilesi (kommunrilis) hulladdk kcir6be nem tartoz6 anyag
keri.ilt elhelyezesre (pl. forro hamu, k6-, epit6si tdrmelek, rlllati tetem, maro, mdrgez6

anyag, elektronikai hulladek, folyekony vagy befagyott zsiradek, gyrilekony vagy

robbano anyag, nagyobb te{edelmir, sirlyl tArW, amely veszelyezteti a

hulladekszillitrissal foglalkozo alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megtongiilhada a

gyrijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanitiisa sordn veszelyezteti a komyezetet.)

- a hulladek nem a szabv6nyos, zirt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgdltat6t6l
visirolt jelzelt zsakban keriil kihelyezesre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a

kisz6r6dris vesz6lye fenniill (nem lezdrt, illewe sdr[lt edeny)

- ha a tdroloedeny krirul szabdly.talanul, annak mozgatilst es iiritdst akadillyozo m6don

tdbblethulladek kerult kihelyez6sre

- amennyiben a tiiroloed6nyek jelzdse bevezetesre keriil - a tiirol6ed6nyek matricrljdnak

hidnya, illetve s6rul6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesitesi seged / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgfltatd az

alvallalkoz6 igdnybevdtelet kdteles az Onkor minyzat szilmira bejelenteni-
7.2. A Felek rogzitik, hogy az alvrlllalkoz6 tev6kenyseg6ert a Kiizszolgdltat6 rigy felel,

mintha maga jrlrt volna el.

8. A Ktizszotgiltat6s teuesitesdvel risszefiigg6 adatszolgriltatiis biztositilsa erdekeben a

Kdzszolgdltat6 az 1./ pontban meghatiirozott szolgriltatdsi teriiletre vonatkoz6an elkulonitett
nyilviintartisi rendszert koteles vezetni, mely tartalma,za a szolgiiltatiisi terti,letrol elsziillitou
6s iirtalmatlanitott telepiilesi hullad6k mennyiseg6t.

9. A k<izszolgiiltatiis igenybevetelere kotelezettek a ktizszolgiiltatiis teljesites6vel

kapcsolatos min6segi dszreveteleiket, kifogisaikat ir6sban a Kiizszolgdltat6 szekhelyere

(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimemi, 6s a
Kiizszolg6ltat6 kdteles irrlsban l5 napon beliil megvrllaszolni. Haladektalanul int6zked6sre

kdteles a Kdzszolgiitatd k<imyezetszennyez6s eseteben, ha az a kdzszolgfltatrisi
tev6kenysdgdvel okozati osszefiiggesben van. Amennyiben a panasz, 6szrevetel az

Onkormdnyzat helyi hulladekkezelesi krizszolgriltat6s rendjer6l sz6l6 rendelet6nek

rendelkezeset kifogasolja, a Kozszolgdltat6 30 napon belul kdteles az ugyiratot - a panaszos

egyidejri drtesitese mellett- az Onkormdnyzathoz megkiildeni

10. Kiizszolgiltat6sdija
10. 1. A hulladdkgazdilkodiisi k<izszolgiiltatrlsi dijat a Magyar Energetikai €s Kdzmti-

szab|lyozitsi Hivatal javaslat6nak figyetembev6televel az illetdkes minisZer rendeletben

rillapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

AHt.32lA. $-a alapjan az llami hulladekgazdalkodesi kozfeladat keretdben az drllam beszedi

a k6zszolgiiltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolgiiltatoknak a hullad6kgazdrilko&isi

k<izszol96ltat6si dij megrillapitlsaert felel6s minisaer 6ltal meghatdrozott szolgriltatrlsi dijat,

Az iillam e feladatainak ell6tas6ra koordinal6 szervezetet (a tovribbiakban. Koordiniil6 szerv)

hoz letre.
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A helyi kdzszolgiiltat6, a telepul6si dnkormiinyzat, valamint a hulladekgazdrilkod:lsi
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds informriciot, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdrenek gyakorliisilhoz sziikseges.
A miniszter rendeletben iilapitla meg a beszedett kdzszolgiiltatiisi dij felosztrisrinak elvet. A
miniszter a Koordinrilo szew javaslatiinak figyelembev6televel rendeletben allapitja meg a
Koordinril6 szew i tal a kozszolgaltat6nak fizetend6 szolgiiltat6si dijat.

10.2
A k<izszolgdltato 6ltal alkalmazott krizszolgdltatdsi dij megrillapitisa a Ht. 4648.9 6s 91.9,
valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tdrtdnt.

trrit6si dijak:

Az Onkormanyzat 6ltal a lakossrlgi ingatlanhaszniil6k utiin fizetend6 tirit6si dij:

Eddnym6ret Esvszeri nett6 uritesi dii (Ft)
Darabszdmttli nyar t

110 literes
edenv

70,- 141,- 80

80 literes eddny 5l.- 103.- 0

60 literes eddny 38.- 0

80 h6ztart6s figyelembevdtel6vel fi zetend6 havidij
24.267,- 48.E80,-

Ipari ( qazd6lkod6 szervezetek) diiai

I 10 literes edeny (teli): 78,-Ft + AFA

110 literes ed6ny (ny6ri): 156,-Ft + AFA

120 literes eddny (teli): 85,-Ft + AFA

120 titeres edeny (nydri): 170,-Ft + AFA

770 literes ed6ny (teli): 546,-Ft + AFA

770 literes eddny (ny6ri): 1.(D2,-Ft + AFA

1100 literes eddny (tdli): 706,-Ft + AFA

I 100 literes ed6ny (nyri,ri): 1.413,-Ft + AFA

aa 3E5l2Ol4 (xII 31.) Korm. rendelet szerint lakoingattant egyediil 6s elewitelszeriien hasznalo termdszetes

szemily ingatlanhaszr,6l6 rtszdre, a telepdl6si tinkorm6nyzat iiltal kiadott igazoliis alapj6n.

Tobblethullad6k gyiijt6s6re szol 96lo zsirk fu a: 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Szerz<id6 Felek az 6ltalenos forgalmi ad6 megfizetdse tekinteteben mindenkor a hatrilyos

AFA t<irvdny rendelkez6seinek megfelel6en jrimak el.

I I . Alhmi hulladokgazddlkod{si k6zfeladat-ell6t5s
I I . I Az rillami hultadekgazdrilkodrisi kcizfeladat ellitrisrira letrehozott szewezel

kijelriles6r6l, feladatkrtr6r<il, az adatkezel€s m6djrirol, valamint az adatszolgdltatisi
kdtelezettsegek r€szletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (IlI. 31 ) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjrln a Kormriny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
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meghatarozott feladatokra Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrilko&isi
Koordinril6 es Vagyonkezel6 Zilrtkdr{rcn Miikod6 R6szv6nytersasAgot jelolte ki.
11.2 A Koordinril6 szem a kdzszolgitltatdsi dijakra vonatkoz6 szimldkat az Adatkorm.rend.
20 $ (1) bekezdese szerinti adatszolg6ltauis alapjrln rlllitja ki. A k<izszolgrlLltat6 hiiinyos vagy

kdsedelmes adatszolgriltatrisa eseten a Koordinrilo szerv a nem megfelel6 adatszolgeltaul,ssal

drintett ingatlanhaszndlo tekintetdben a Koordinril6 szew iiltal legut6bb kiszd.rnldzott

k<izszolgdltatdsi dijr6l 6llit ki szimkit- Az ezzel risszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

minden helytrillisi kritelezettseg a k<izszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgdltatiisi

dijktildnb<izet pozitiv mdrleget a Koordiniil6 szerv a kozszolgriltat6nak fizetend6 esedekes

szolgriltatrisi dijba beszamitja. A kdzszolgrlltato hi6nyos vagy helytelen adatszolgiiltatdsiibol

ered6, a Koordiniito szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitoft sziml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezm6nyert a k zszolg|ltz;tbl terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordindl6 szery M Adatkorm.rend. 20 $ (l) bekezdes szerinti adatszolgdltatrisb6l

kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs krizszolgiiltatrisi dijfizetes

meghatiirozva az adalszolgiitatAsban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal

dsszef[ggesben teljesites tOrtent. A Koordinrll6 szerv e ktirben jogosult ingyenesen adatot

kdmi az illetekes hat6sAgt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgdltatrisb6l hidnyz6

ingatlanok 6s sztikseges adataik megdllapitiisa 6rdek6ben.

A fentiek alapjin rbgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkilldi a

krlzszolgilltat6nak, ds felhivja a kdzszolgilltatot, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett

szolgaltaUisiinak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltatast

legkdsobb az ertesites kezhezv6tel6t kdvetti 8 napon beliil
A korrekci6t krivet6en - a klzszolgiitat6 elt6r6 adatszolgriltatdsa hianydban - a Koordin6l6

szerv a k<izszolgriltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szdmliizza ki
ll.4 A Koordin6lo szew a kiszAmliaott 6s az ingatlanhaszndl6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem

fizetell kdzszolgitltattisi dij behajtrisa 6rdekeben int6zkedik
I 1.5 A K6zszolgiiltat6 r6sz6re a krizszolg6ltatilsi szerz6d6sben rtigziteft feladatok ell6t6sdert

a Koordiniilo szerv a hulladdkgazdritkodrisi kdzszolgriltauisi dij meg6llapitrisiiert felel<is

miniszter altal meghatdrozott szolgilltatrisi dijat ftzet.
I 1.6 A kozszolg ltat' az onkorm6nyzat, mint elkitisdrt felel6s riltal kiadott

teljesitisigazohissal igazolja, hogy a kozszolgilltat6 teljesit6sevel kapcsolatban kifogiisa nem

mirutt fel. A teljesit6sigazol6snak a kOzszolgaltat6 6ltal a Koordindl6 szerv r6sz6re a

rendszeres adatsz;lgfltatlis keret6ben tort6n6 megkiildese a szolgiiltaulsi dij lzet6senek

leltdtele.
Az Onkormdnyzat kdteles a teljesitdsigazollst a Kozszolgiltato reszere a teUesitessel 6nntett

id6szakot k6v;t6 5 napon belUl kiadni. Amennyiben az Onkorm itnyzat a teljesit6sigazol:is

kiadrisival alapos indok nelkirl kesedelembe esik, tgy a kdzszolg6ltato jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez6 kiiriit az Onkormiinyzat fele 6rvdnyesiteni.

lt'.1 2016. julius l. napjritol a szolgdltatiisi dijban a hullad6kgazdrirlkodasi kdzszolg6ltat6s

teljes kdzvetlen kOltsege megteritesre kerul, igy a haszonanyag ert6kesiteser6l a Koordin6lo

szirv gondoskodik uCy, hogy a krizszolgaltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a

Koordinel6 szerv dltal kijelolt szervezetnek ritadni. 2016. jrilius 1. napjet6l a haszonanyag-

drt6kesitesb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

t 
,l.8 A Koordiruil6 szerv a hullad6kgazd.ilkod.isi kdzszolg6ltat6si szerz<id6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsgtilja
Az Adatkorm. rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjrin az Onkormany zzt a kdzszolgitltatisi szerztidest

annak megkrtt6s6t vagy modositasrit k6vet6en haladektalanul, de legkes6bb 8 napon beltil

elektronikus 0ton megkiildi a Koordinril6 szerv r6sz6re'

12, A ktizszolgdltatisi szerz6d6s hatdlya
Felekjeten szerz6"d6st 2019. janufr 01. napjdval kezd6d5 hauillyal, 10 6vre,2028. december

31. napjdig ktitik.
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Felek a szerz6dest krizOs megegyezdssel, csak iriisban m6dosithatj6k.

13. A kdzszolg{ltatisi szerz6des megsziinese
A kozszol giitatAsi szerztides m egsziin i k
a) a benne meghatiirozott id6tartam le.yrlrtrival,

h) a Kbzszolghltat6 jogutod n6lkiili megszffn6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesites m6g nem kezd6dritt meg,
rf felmondrlssal
e/ a felek kdz<is megegyezesdvel.

l3.l Az Onkormrlnyzzt a kozszolgitltatiisi szerz6dest a Polgdri Trirvenyk0nyvben
meghatiirozoft felmondiisi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a

KOzszolgiltat6
o a hullad6kgazdrllkoddsi k<izszolgriltatis elliitrisa sordn a komyezet v6delmdre

vonatkoz6 jogszabrllyok vagy a rh vonatkoz6 hat6sdgi ddnt6s el<iirdsait srilyosan
megsertette, ds ennek t6ny6t a bir6silg vagy a hatos6g joger6sen megiillapitotta,

o a szerz6d6sben megrillapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 modon srilyosan
megsdrtette.

o A hulladekgazdrllkod6si krizszolgriltat6si szerz6d6st az Onkormdnyzat felmondja,
ha a Kdzszolgitltat6 nem rendelkezik min6sitesi engeddllyel vagy megfelelosegi
velem6nnyel

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polgriri Tdrvenykrinyvben meghatiirozottakon ttilmen6en a

kcizszolgriltatrisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
. az Onkorm6nyzat a krizszolgiltatiisi szerzSdesben meghatiirozott kdtelezettseget -

a Kdzszolgdltat6 felsz6liuisa ellenere - srilyosan megsdrti, es ezzel a

Krlzszolgdltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozzz a hulladekgazdilkodasi
kdzszolgriltatrls teljesit€set; vagy

o a kdzszolgdltatdsi szerz6d6s megkdteset krivet6en hatrilyba lepett jogszab6ly a

kozszolgdltatrisi szerz6d6s tartalmi elemeil lflgy vhltozlalja meg, hogy az a

Kdzszolg6ltat6nak a hulladekgazddlkodrisi k<izszolgaltatris szerz6d6sszerii

teljesitese kor6be tartoz6 lenyeges 6sjogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben serti.

13.3 Ha a hulladekgazdrilkoddsi szerz6ddst a krizsmlgriltat6 felmondja, a telepuldsi
onkormilnyzat haladdktalanul gondoskodik az tj kdzszolgirltato kiv6lasztris6r6l.

A fentiek telesiil6se eset6n a k6zszolgriltati.si szerzrid6s felmondiisi ideje 6 honap.

A felmondrisi id6 alatt a krizszolgilltat6 a hulladdkgazdrilkodrisi krizszolg6ltat6st vdltozatlanul
elldt;a.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghiusul, illetve ha a
szerz6d6s neki felr6hat6an sziinik meg, az 5nkorm|nyzat az 6ves kozszolg6ltatasi dij 50%-

6nak megfelel6 meghiusul6si kritbdr fizet6s6re k<iteles.

14. Eljirds a szerzfidds megsziinese eset6n
A k<izszolg6ltatrisi szerz6des megsziin6se vagy megszrintetese eseten a Kdzszolg ltato az ij
kdzszolgrlltato kivrilaszrisriig, de legfeljebb 6 honapig a ktizszolgdltarist v6ltozatlanul elliitja.
A hullad{kgazd6lkoddsi krizszolgdltatiisi szerz6d6s megszrindse esetdn a kozszolgeltatas

elliitilsilval kapcsolatos, folyamatban lev6 iigyek iratait 6s nyilv6ntartAsait a K<izszolg6ltato a

telepiilesi dnkormdnyzatnak a ktizszolg6ltatrisi szerz6d6s megsztinese napjdn atadja.
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15. Jogvitdk int6zese
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat els<isorban az egymis kozritti trirgyaLisok
sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek ui,rgyalds utj6n 60 napon beli.il nem tudj6k rendezni, a biros6gi
eljdnls lefolytatisiira a Pdcsi Jdrfsbir6s6g, illetve ertekhatiirt6l fiigg6en a P6csi Ttirvenyszek
illetekesseget kotik ki.

16. frtesitesek
A jelen szerz<idessel kapcsolatos birmely igeny vagy nyilatkozatot, krivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesitesevel kapcsolatos iigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormdny zat reszdrol:
nev: Sabacz Jozsef polgiirmester
telefon: 06-82/466-926; 7 0 l33l -6872
e-mail: hivatal.darany@gmail.com

a Kiizszolg{ltat6 resz6r6l:
n6v: Bir6 Peter iigyvezet6
telefon.721 805420
e-mail. delkom rrirdelkom. hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cimet, telefonszlmiit, stb.) a Felek kizir6lag a

szerzbdes teljesitesevel dsszefugg6 kapcsolattarlis celjrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6do
egy6b jogos erdekek erv6nyesitese 6rdekeben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriln a

kapcsol6d6 jogszab6lyok ds adawddelmi szabilyzataik rcndelkezdsei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdflkoddsi Program

A Kdzszolg6ltato kdteles igdnybe venni a Mecsek-Driva Hullad6kgazdrllkod6si Projekt
keretdben megvalosul6 l6tesitmenyeket es eszkozoket a ktizszolgiiltat6s teljesitdse kapcsrin.

Felek kotelezettsdget vallalnak, hogy aliivetik magukat a Trirsuliisi Tan6cs hatarozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s brlrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

erv6nytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik sze t, vary hat6srig, vagy bir6sag
annak erv6nltelensdget Allapitja meg, rigy a szeobdds tdbbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkul brirmelyik F6l a szerz6dest nem kdtotte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem szabiilyozott kerdesekben els6sorban a hulladdkrol szol6 2012. evi
CLXXXV. tdrveny (Ht.), a kozbeszerzesekr6l sz6lo 2015. evi CXLlll. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorszdg rinkormiinyzatair6l sz6l6 201L dvi CLXXXX. tow6ny (Mtitv), valamint a

Polgdri T<irv6nykonyvr6l sz6l6 2013. evi V. ttirveny (Ptk.) rendelkezesei, illetve a vonatkoz6
gazati j o gszab irlyok r r6nyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa es 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, j6v ithagy,blag irjdLk al6.

Drdvatamdsi,20l8.6v december hrinap 20. nap

6**

Dr:lvatamdsi Kdzs6g
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