
:Dr -,r +-rn-z-s lz-r ll<e.

nulr,aoErc.tzoArxopAsr xOzszoLGALTATAsr sznnzOons

amely l6trej0tt egyrdszl. Istvrindi Kdzs6g Onkorm finyzata
sz6khely: 7987 Iswdndi, Arp6d u. 6.

PIR szim: 400653
ad6szim: I 5400657 -2-14
k6pviseli: Kaklnyos Zoltin polgri,rmester
mint onkormdnyzat (a tovdbbiakban: 6nkormdnyzat)

m6sreszt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ssegii Tdrsasig
szekhelye. 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
c6,$egy zdkszhma O2-09 -064 5 5 6
ad6szama: I 1 541587 -2-02
KUJ szirna: 100279306
KTJ szdma. I 00468989,{P6cs-Kdkdny Regionrllis
Hul ladekkeze[<i Kdzpont/
KSH szima: I 154 1587-381 1 -572-02
k6pviseli: Biro P6ter iigyvezet<i
mint Krizszolgdltato, a tovribbiakban: Kdzszolgiltat6

- tov6bbiakban egyiittesen. Felek - ki)zdtt az alulirott helyen 6s napon az ali.t,bi
felt6telek mellett:

Szerz6d6 felek jelen kdzszolgriltatlsi szerz6des megk<itesekor figyelembe vett6k a
kcizbeszerzesekr6l sz6lo 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-et, mely szerint a kozbeszerzesi
6rt6khatiirok:

a) europai unios jogi aktusban meghatdrozott krizbeszerzesi es koncesszi6s beszerzesi
drtekhatrirok (a tovabbiakban. uni6s 6rtdkhatilrok);

6/ a ktizponti kdltsegvet6sr6l sz6l6 t6rvenyben meghatiirozott krizbeszez6si 6s koncesszt6s
beszerzdsi 6rt6khatrirok (a tovebbiakban. nemzeti ert6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzesi tirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti ert6khatiirokat a kdzponti
kOltsegvetdsr6l sz6l6 tdrv6nyben evente kell meghatiirozni. Az egyes beszerzesi tdrgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdes szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott -
uni6s 6rtekhat6rokat a mindenkori kdltsdgvet6si tdrvenyben 6vente rrtgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezdese szerint a szolgriltatiis becsiilt erteke olyan szerz6des esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott id6re, negy 6vre vagy ann6l rrividebb id6re k<itendri szerz<ides esetdn a
szerz6d€s id6tartama alatti ellenszolgilltatis;

b) hatirozztlan id6re ktttdtt szerz6d6s vagy ndgy 6vn6l hosszabb id6re kritend6 szerz6des
esetdn a havi ellenszolg6ltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar Krizt6rsasdg 2019. dvi kdltsdgvetdser6l sz6l6 2018. evi L. trirvdny 72. $ (l)
bekezdese rrigziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdes b) pontla szerinti nemzeti kcizbeszerzesi
6rt6khatar 2019. janurlr l-jdt6l szolgriltatds megrendeldse eseteben: 15,0 millio forint.

Felek megrillapitydk, hogy fentiek alapjrLn jelen szerztid6s nem esik a krizbeszerzesi eljrinis
hatiilya a16,.

Szerz6d6 Felek a teleptilesi hulladek gyrijtesdre, szillitiisra 6s kezeldsre vonatkozo
kdzszol96ltatrls folyamatossrigrinak biztositrisa 6rdek6ben a teleptilesi hullad6khoz kapcsol6d6

I
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jogok es kdtelezettsegek rendezesdre, az ezzel kapcsolatos helyi rinkormdnyzati rendelet
vegrehajtisfua az al6bbi szerz<id6st k6tik meg:

1. A szerzdd6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi 6nkorm 6nyzatair6l sz6l6 2011. evi CLX)O(IX. trtrveny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biaosithat6 krizfeladatok krireben
ell6tand6 helyi onkormilnyzati feladatok k6ze tartozik kiildncisen a k<imyezet-egeszsegiigy
(kdztiszlasag, telepulesi kdmyezet tisztas6grinak biztositisa, rovar- es rdgcsril6irtris) 6s a
hul lad6kgazdrilkodris.

A hulladdkr6l szdlit2012.6vi clX)o(v. trirvdny (atovdbbiakban: Ht.) 33. g (t) bekezdese
szerint a telepulesi tinkormdnyzat a hulladekgazdalkodiisi kozszolgriltatris elkitrlsiit a
kdzszolgiiltat6val kdtdtt hulladekeazd.ilkoddsi kdzszolgdltat6si szerz6d6s ftj6n biaositja.

1.2. Jelen szerz6dds az Onkormf nyzat K6pvisel<i-testiilete 681201g. ()cI 19.) Kt.sz
hatfuozata alapjdn j6tt letre.

1.3. A jelen szerz<ides c6lja, hogy Istv6ndi Krizsd g kiizigazgatfusi tertileten az
ingatlantulajdonosoknel, birtokosoknril, hasznril6knril (a tov6bbiakban egyiitt.

e ulladek kezeles6re fetuxill6 krizszolgrlltatassal

o a,[:f;[Hx*;,fr,2t[fl:H:vzat 
es a

2.
2._7. Az Onkormdnyzat rnegbizzq a Kiizszolgilta t6t az al6bb meghatiirozott feladatok
elvegzesevel:
kt_vrindi Ktizsdg kozigazgatAsi teruletdn a telepul6si hulladdk begyrijtesevel es elhelyezes
c6ljrib6l tcirt6n6 rendszeres elszlllitrisdval a szerz6d6sben rogzitei id6tartamban, valamint
kezeldsevel 6s rlrtalmatlanitrisdval - a Mecsek-Drriva Hulladekgazdrilkodrisi Program eszk<iz-
ds l6tesitm6nyrlllomiinydnak igdnybevdtelevel-, kdzszolgdltatrisi szerz6des keretdben:

- vegyes hulladek gyujtdse, szitllitina, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitris evente I alkalommal
- zdldhulladdk gyiijtes evente I alkalommal
- elkiil<initett /szelektiv/ hullad6kgyiijres

2.2. A Kdzszolgal/.at6 a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvdgzesdt 2019. janurlr l-jen
megkezdi.

2.3' A jelen szerz6dds alapjrin a Ktizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrllyoknak 6s az dnkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kizir6lagosan jogosult Bo{rid
K<izs6g ktizigazgatasi terilleten a telepiil6si hulladek gyiijt6sdre 6s kezeidsere iranyulo
krlzszolgriltatiisok el liitrisrira.

A krizszolgilltatds megnevezese. telepiilesi hullad6k gyiijtds6re ds kezel6sere irrinyul6
ktizszolgrlltat6i feladatok elliitasa, amely kiterjed a nem termdszetes szemely ingatlanhaszniil6
a haztanisr hulladekhoz hasonl6 hullad6k reszdt kepezri vegyes hulladekilra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kozszolgriltatris teljesitdsenek teruleti kitededdse: Istvilndi Kdzseg kdzigazgatAsi teruleten.
A kcizszolgriltatiis kdrebe tartoz6 hullad6k elhelyezese 6s kezeldse: a K<ikenyi Regionrllis
Hulladekkezel6 K0zpontban vagy iitrak6iillomiison, illewe mris, krimyezetvddelmi, miikriddsi
engeddllyel rendelkez6 hulladekkeze16 letesitmdnyben.
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3. AzOnkorm{nyzatkStelezetts6gv6llal6sa

3.1. Az 6n kor mflnyzat a 2. pontban irt k<izszolgriltatris elklkisrira a Kdzszolgdltat6nak
kizlr6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkormdnyzat kdtelezettseget v.illal:

a) a krizszolgdltat6s hat6kony 6s folyamatos ellitrisrihoz a Kiizszolgdltatd szirm|ra
sziikseges informiici 6k 6s adatok szol grlltatiis6ra,

b) a kozszolgiiltatils kdrdbe nem tafiozo hulladekgazdrilkodasi tev6kenysdgek
krizszolgrlltatrissal torten6 osszehangokisrlnak el6segit6sere,

c) a krizszolgdltatdsnak a telepii{esen v6gzett mAs k6zszolg6ltatdsokkal valo
0sszehan gol6silnak el6segitdsdre,

d) a Kdzszolg:iltat6 krzirolagos kozszolgiiltatasi jogriLnak biztositisAra,
e) a teleptil6s kcizszolgdltat6s igenybevetelere k0telezett ingatlanhaszruil6i vonatkoz:isiiban

n6v- 6s cimjegyzek dtadiisiira, adategyezetdsre,

i)

kedvezmeny, mentesseg eseten annak alapjaul szolgalo adatok dtadAsAta,

az Onkorm6nyzat riltal rendeletben, vagy egy6b modon biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 kOttsdgek megteritesere,
a teleptl6si igenyek kiel6gitesere alkalmas hulladek gyiijt6s6re, szillitdsdra, kezelesere

szolgdl6 helyek es ldtesitmenyek meghatiirozri,slra. Ennek keret6ben kijeldli a

Kiizszolg6ltat6val egyeztewe - azok^t a gyiijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a kdzszolgrlltato 6tvegye kozteruleEn a hulladekot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKdz5jzolg{ltet6 eltal alkalmazott gdpjrirmiivel nem tud behajtani,

a hulladekszlllit6 jrirmfi szAm ra megfelel6 0tviszonyok biaosiulsiira, (kiildnds

tekintettel a t6li h6- es sikossiig-mentesit6sre, valamint a kdzrit iirszelvdny6be bel6go

farigak levdgMra. ),
a kozszolg6ltatiisi szerz6d6s k6zz6teteler6l a helyben szokilsos modon gondoskodik,

gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felteteleinek

megszervezds616l.

4. AKdzszllgiltat6kdtelezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hdztartrisban keletkez5:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiilo 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elli,tisi idSszak 6 h6nap - riprilist6l

szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alryjfu az ingatlanhasznril6k r6sz6re az 6ves

hullad6kgazd.ilkod6si kdzszotg6ltat6si dij 50olo-6t kell megri.llapitani.)

ii. Elkulonitettengy{jt<itthullad6k
iii. Zdldhulladdk 6vente egyszeri alkalommal
iv. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

ttirtdn6 6sszegyiijtes6r6l, elszill i 6siir6l es kezeleser6l.

- A gazdrilkod6 szervezeteknel keletkezri hiutartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k

dsszegyiijteser6l, elszil litrisrir6l 6s kezeleser6l.

- Az irltala tizemeltetett hulladekgyfljt6 ponton, hulladekgyfljt6 udvarban a hulladdk

rltv6teler6l, tisszegyrijt6ser6l, elszillitrisrirol es kezeleser6l.

b) Adminisarativ feladatok.
- k6nyvel6s,szimvitel,bdrszimfejtes
- adminisztr6ci6, nyilvantartis, adatbazis-kezeles

0
c)

h)

i)
k)
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- jogi iigyvitel
- adatszolgiiltauis

c. ) az Onkorm Anyattal egyiittmiikodve a fogyasa6k szAmhra krinnyen ho7z1f6rhet6
iigyfdlszolgalat 6s uijekoaatrisi rendszer miikodtet6se (Krizponti iigyf6lszolgriltat cime. 7632
Pdcs, Sikl6si u.58.), valamint a ktizszolgiiltatilssal kapcsolatos lakossrigi tAjekoztat s_

4.2. A Kiizszolg6ltat6 kdtelezettseget vallal tovrlbbii:
a) a krizszolgriltatiis folyamatos es teljes korii ell6t6sera,
b) a kozszolgiiltatils meghat6rozott rendszer, m6dszer es gyakorisiig szerinti teljesit6sdre,
c) a kdmyezewedelmi hatosig riltal meghaterozoft min6sit6si osztiily szerinti

ktivetelmdnyek biztositiisiira es a minSsit6si engedely hullad6kgazdrilkodrisi
kozszolgAltatasi szerz<id6s hatiilyossiigilnak ideje alafti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolgdltatiis teljesitds6hez sziiks6ges mennyisdgri ds min6s6gt jiirmii, gep, eszkoz,
berendezds biaositiisera, a sziiksdges letszemI es kepzettsegfi szakember alkalmazasrira,

e) a kozszolgeltat6s folyamatos, biztonsiigos es b6vithet6 teljesites6hez szukseges
fejleszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

t) a krizszolgriltatils kcirebe tartozo hullad6k kezelesere meghatdrozott helyek ds
l6tesitm6nyek i genybevetelere,

g) nyilvrintartrisi rendszer miik<idtetds6re es a krizszolg:iltatAs teljesitesdvel risszefugg<i
adatszol griltatiis rendszeres teljesit6sere,

h) a nyilvrintartasi, adatkezelesi 6s adatszolgdltat6si rendszer l6trehoziisdhoz es folyamatos
miikcidtetdsdhez sziikseges felt6telek bidosiklsrira,

i) a fogyaszt6k szimiira ktinnyen hozzAferhetl iigyfdlszolgrilat es trij$koaauisi rendszer
mrikridtet6sere,

J) a fogyaszt6i kifogrlsok es eszrevdtelek elint6zdsi rendjdnek megiillapiuisiira,
k) a tevekenysdg elkitrisdhoz sztiks6ges biaositrissal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel6ssdgi krirben bek6vetkezett Onkormilnyzatnak okozott esetleges krirok
enyhitds6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtesdhez az ingatlanhasznrilo legal6bb 2 kirldnb6z6
iirmdrt6kt gyrijt6edeny kriztil v6laszrhasson,

m) tribblethulladek elhelyez6set szolgdlo, a Kdzszolgeltat6 6ltal biztositott zsrik
forgalmazdsira,

n) a Mecsek-Driiva Hulladekgazdrilkodrisi Program eszkrtz- es l6tesitm6ny dllomiinyilnak
haszniilatira.

A Kcizszolgdltat6 hulladdkgazdrilkoddsi engedelydnek szlma: oKTF-Kp/253& lol2ot6,
PEiKFT/605S3 t2017 , PEII{IFO/I55-7/201 E
A K<izszolgiiltat6 megfelel6sdgi velem6nydnek szlma: OIIKT - Kp/l73f l-5/2018
A Krizszolgdltat6 min6sitesi enged6lyenek szima. PE/KTFO/00308-6/201 8

5. Mentesiil a Kdzszolg6ltat6 a 4./ pontban meghatdrozott kdtelezettsdgetol vis maior
eset6n, tovabbii, ha az onkormanyzat nem biaosit az ingatlanok megkrtzeiit6s6hez olyan
titviszonyokat ,rho- 6s sikossilg mentessdg, illetve egy6b okbol jrlrhatatlan a kctztit/, amely a
Kiizszolgdltat6 gepj6rmiiveinek balesetmentes kdzleked6set biztositja, Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadily elhdruldsrit krivet<t legkrizelebbi szillitasi napon k<iteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elSzo elmaradt szillitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyi sd gii teleptil6si hul ladek elszil I itiisiira rs.

6. A Kiizszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszallitiisiir:

- az onkorm6nyzat rendeletdben el6irttol elter6 ulroloedeny kihelyezdse eseten,
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- ha a triroloed6nyben a telepiilesi (kommunrilis) hullad6k korebe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, ko-, epit6si t<irmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hulladek, folyekony vagy befagyott zsrradek, gyirldkony vagy
robbano anyag, nagyobb te4edelmii, sfl)u tergy, amely vesz6lyezteti a
hulladdkszillitissal foglalkozo alkalmazott egeszseget, vagy megrongrilhatja a

gytjt6berendezest, ille8e 6rtalmatlanitasa soran veszelyezteti a kdrnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, zirt tiirol6ed6nyben, illetve nem a Kdzrzolg6ltat6t6l
viisrirolt jelzett zs6kban kertil kihelyez6sre,

- a hulladek oly modon kerul kihelyezdsre, hogy a tiiroloedeny mozgatesakor a

kisz6r6dis veszdlye fennrill (nem lezirt, illetve s6rult edeny)

- ha a tdrol6edeny korul szab6lltalanul, annak mozgatist 6s tirit6st akadalyoz6 m6don
tribblethulladek keriilt kihelyezesre

- amennyiben a tiirol6edenyek jelz6se bevezetesre kerul - a tiroloed6nyek matricrijrinak
hirinya, illewe seriilese eset6n.

1. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgfltat6 jogosult alvrlllalkozo(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgflltat6 az
alvirllalkozo igdnybev6telet kdteles az 6nko rmfinyzat szlmaft bejelenteni.
7.2. A Felek figzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevekenysdgddrt a Kdzszolgdltat6 irgy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Kdzszolgdltatfs teljesit6sdvel risszeftigg6 adatszolg6ltauis biaosiuisa 6rdekeben a
Kdzszolgfltatd az 1./ pontban meghatarozott szolgiiltatrlsi teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilvrintartiisi rendszert ktiteles vezetni, mely larlalmazza a szolgdltat6si tertLletrtil elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepiildsi hullad6k mennyisegdt.

9, A kclzszolgiiltatas igenybevdtelere kdtelezettek a krizszolgriltates teljesitesevel
kapcsolatos min6segi dszrevdteleiket, kifogrisaikat irrisban a Ktizszolg6ltat6 sz6khely6re
(7632 Pecs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, ds a
Kiixzolgdltat6 kriteles iriisban l5 napon belul megvillaszolni. Haladektalanul int6zkedesre
kdteles a Kdzszolgflllat6 kdmyezetszennyezes eseteben, ha az a kdzszolgiiltatiisi
tevekenysegevel okozati dsszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, eszrev€,tel az
Onkormdnyzat helyi hullad6kkezel6si k<izszolgiiltatiis rendj616l sz6l6 rendeletenek
rendelkez6set kifogdsolja, a K6zszolg6ltat6 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos
egyidejri ertesitese mellett- az Onkorm6nyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgdltatlsdija
10. l. A hullad6kgazddlkoddsi k<izszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai es Kcizmii-
szab|lyozisi Hivatal javaslatrinak figyelembevetel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
dllapitja meg es a Koordinillo szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjdn az iilamt hullad6kgazdalkodasi kozfeladat kereteben az iillam beszedi
a krizszolgriltatiisi dijat 6s kifizeti a k<izszolgriltat6knak a hulladekgazdrilkodrisi
k<izszolgdltatrisi dij megdllapitrisaert felel6s miniszter 6ltal meghatiirozott szolgdltatasi dljat,
Az iilam e feladatainak elkitrisriLra koordinril6 szewezetet (a toviibbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz letre.
A helyi kdzszolgeltat6, a telepiilesi 0nkormrlnyzat, valamint a hulladdkgazdrilkodrisi
l6tesitmeny tulajdonosa megad minden adatot 6s informriai6t, ami a Koordiniilo szerv
feladatkrir6nek gyakorliisdhoz sziikseges.
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A miniszter rendeletben rlllapitja meg a beszedett krizszolgdltatiisi dij felosztisrinak elv6t. A
miniszter a Koordiniilo szerv javaslatitrak figyelembev6tel6vel rendeletben Allapitja meg a
Koordin6l6 szew iiltal a kdzszolgrlltat6nak fizetend6 szolgriltatrlsi dijat.

10.2
A k<izszolgriltat6 rlltal alkalmazott k<izszolgriltatiisi dij megrillapitiisa a Ht. 46-48.6 6s 9L$,
valamint a 6412008. (IlL28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en tdrtent.

irrft6si dijak:

Az Onkorm6nyzat dltal a lakoss6gi ingarlanhasznAl6k utrln fizetend6 urit6si dij:

Ipari (qazdelkod6 szervezetek ) dijai

I 10 literes eddny: 98,-Ft + AFA

120 literes edeny: t07,-Ft + AFA

770 literes edeny: 689,-Ft + AFA

I l0 literes ed6ny: 88,-Ft + AFA

I 100 literes edeny: 887,-Ft + AFA
la 38512o14 (Xn 3l ) Korm rendelet szerint lakoingatlant egyedul es eletvitelszeriien haszn6lo termdszetes
szem6ly ingatlanhaszn6lo riszire, a telepiil6si dnkorm 6rlyzat illtal kiadon igazol6s alapj6n

Tobbl ethulladek gyffjt6sere szolgril6 zsirk ir a: 36 1,- Ft+ Afa/db

Szerz6d6 Felek az 6ltakinos forgalmi ado megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatrilyos
AFA t<irvdny rendelkezdseinek megfelel<ien j6mik el.

1 l. Alhmi hullad6kgazddlkoddsi kozfeladat-eilritds
I1.1 Az rillami hullad6kgazdrilko&isi kozfeladat elLitrisira letrehozoft szeryezet
krjelcildsdr6l, feladatkrirdr6l, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolgltatasi
kotelezettsdgek r6szletes szabrllyair6l sz6lo 69/2016. (IIl. 3l ) Korm. iendelet
(Adatkorm.rend ) 3. $ (l) bekezddse alapjrtur a KormiiLny a Ht. 321A. g (l) bekezddsben
meghalirozott feladatokra Koordinril6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladekgazdrllkodrlsi
Koordinal6 es Vagyonkezel<i Zitttkirtrcn Miikrtd6 Rdszvenytarsas6got jelolte ki

ll.2 A Koordindl6 szerv a ktizszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 sziirnfti{<at az Adatkorm.rend.
20 $ (l) bekezdese szerinti adatszolg6ltatrls alapjriLn rillitia ki. A kdzszolgeltato hiifuryos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltauisa eseten a Koordiniilo szerv a nem megfelel6 adatszolgiiltatrissal
6rintett ingatlanhasznrll6 tekinteteben a Koordiniil6 szerv 6ltal legut6bb kiszimldzott
ktizszolgiiltatiisi dij16l rlllit ki szimlrt. Az ezzelosszeftiggdsben keletkez5 dijkorrekci6 eseten
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Edenymdret Darabszam Egys6gnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

Negyedeves dij
(Ft + Afa)

I l0-120 liter 170 88,- 194 479,-
80 liter 0 65,- 0

60 liter* 0 49,- 0

Osszesen: 194 419,-
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minden helytdlkisr kdtelezettseg a ktizszolgdltat6t terheli. Az igy keletkez6 ktizszolgriltatisi
dijkiiltinbrizet pozitiv merlegdt a Koordin6lo szerv a krtzszolgdltat6nak fizetendo esedekes
szolgeltat6si dijba beszimitja. A kdzszolgdltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgrittat6srib6l
ered<i, a Koordiniil6 szerv iiltal nem megfelel6 adattartalommal kirillitott sziLrnlikkal
kapcsolatos valamennyi krivetkezmenyert a kdzszolgaltat6t terheli a felel6sseg.

I 1.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20 $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgeltatisb6l
kiindulva megrlllapitja azon ingatlanok kordt, amelyre nincs krizszolgiiltatrisi dijfizet6s
meghatarozva az adatszolgiltauisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeliiggesben teljesitds tdrt6nt. A Koordiniil6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
k€mi az illet6kes hat6s6gr6l a 20. g (l) bekezdes szerinti adatszolgeltatdsb6l hidnyz6
ingatlanok es sziiks6ges adataik meg6tlapitiisa erdek6ben.
A fentiek alapjrin r<igzitett ingatlanok adatait a Koordinrll6 szerv megkiildi a
kozszolgeltal6nak, es felhivja a krizszolgilltat6t, hogy a megkiildcitt ingatlanokon v6gzett
szolgiiltatiisiinak megfelel6en korrigallja a 20- $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgeltatast
legkes6bb az drtesitds kdzhezvetelet krivet<i 8 napon beliil.
A konekci6t ktlvet6en - a krizszolgiiltat6 elter6 adatszolgriltat6sa hi6nyrlban - a Koordiniil6
szerv a krizszolgiitatAsi dijat az ingatlantulajdonosnak szimlizza ki.

ll.4 A Koordinal6 szerv a kiszimliu:ott 6s az ingatlanhaszndlo riltal hatririd6n beliil ki nem
fi zetett krizszol griltatrisi dij behaj tasa erdekeben int6zkedik.

I l 5 A Ktizszolgiiltato rdszdre a kcizszolgiiltatiisi szerz<idesben r<igzitett feladatok ellitrisri6rt
a Koordiniilo szerv a hullad6kgazdrilkodrisi krizszol96ltatrisi dij megrillapit6siiert felelos
miniszter illtal meghaterozott szolgdltauisi dijat fizet.

I1.6 A kdzszolgdltat6 az onkormdnyzat, mint ell6tls6rt felel<is riltal kiadott
tefesitdsigazohissal igazolja, hogy a krizszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogilsa nem
merult fel. A teljesit6sigazolisnak a ktizszolgrlltato rlLltal a Kooidindl6 szerv.-.rr"." u
rendszeres adatszolgrilta&is keretdben tort6n6 megkiilddse a szolgiiltatrisi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkormrinyzat kdteles a teljesitdsigazokist a Kozszolgiiltato rdsz6re a teljesitessel enntett
idoszakot kttvet6 5 napon beltil kiadm. Amennyiben az Onlorm inyzat a ieljesitesigazolis
kiadiisrival alapos indok ndlkul..kdsedelembe esik, rigy a kozszolgiltat6 logosult i ezzel
kapcsolatban keletkez6 keir6t az Onkorm inyzat fel€ ervenyesiteni.

ll.7 2016. jtlius l. napjrit6l a szolgdltatiisi dijban a hulladekgazdrilkoddsi krizszolg6ltatrls
teljes ktizvetlen koltsdge megt6ritesre kerul, igy a haszonanyag drtdkesiteserol a Koo-rdiniil6
szerv gondoskodik ugy, hogy a krizszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a
Koordinril6 szerv dltal kijeldlt szervezetnek drradni. 2016. jflius 1. napjrit6i u-hurronunyog-
ertekesitesb6l ered6 bevelel a Koordinrilo szervet illeli meg.

1l 8 A Koordinrilo szerv a hullad6kgazd6lkodrisi krizszolgriltatrisi szerz6dds Ht. 92lB g (2)
bekezd6s szerinti megfelel6seget vizsgiilja.
Az Adatkorm rend. a.$ (4) bekezdese alapjin az Onkormrinyzat a klzszolgAltat1si szerz6dest
annak megkrit6set vagy modositisiit krivet6en halad6ktalanul, de legkes6bb g napon beltil
elektronikus uton megktildi a Koordinril6 szerv rdsz6re.

12, A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6ddst 2019. janudr 01. napjrival kezd6d6 hatrillyal, l0 dvre, 202g. december
31. napjdig k<itik.
Felek a szerz6dest kozds megegyezdssel, csak iriisban m6dosithatjrik.
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13, A kOzszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se
A krizszolg6ltatdsi szerz6d6s megsztinik
a) aberne meghatiirozott id6tartam lej6rt6val,
b) a Kdzszolgiitat6 jogut6d ndlktili megsztin6s6vel,
c,/ eld,lldssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6dott meg,
d/ felmondrissal
e) a felek kdzds megegyez6sevel.

l3.l Az Onkorm6nyzzt a kdzszolgitltatdsi szerzrid6st a Polgriri Ttirv6nykdnyvben
meghatrirozott felmondiisi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a

Kdzszolgriltat6
. a hulladekgazdrilkoddsi krizszolgiiltatas ell6tiisa sor6n a kdrnyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a rh vonatkoz6 hat6s6gl dtintes el<iir6sait sLilyosan

megs6rtette, es ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megdllapitotta,

. a szerz6d6sben meg6llapitott k<itelezettseget neki felr6hat6 m6don stlyosan
megsertette.

o A hullad6kgazdrilkod6si krizszolgiltat6si szerz6dest az Onkormdnyzat felmondja,
ha a Kozszolgirltat6 nem rendelkezik mrn6sit6si engedellyel vagy megfelel<isegi

v6lem6nnyel

13 2. A Kozszolgiiltat6 a Polgdri Tdrvdnykdnyvben meghatdrozottakon tulmen6en a

kdzszolg6ltatrisi szerz<id6st akkor mondhatja fel, ha
. az Onkormiin yzat a kdzszolgit ltat6si szerz6d6sben meghatiirozott kdtelezettsegdt -

a Kdzszolgiiltat6 felszolitisa ellenere - srilyosan megserti, es ezzel a
Kdzszolgaltat6nak kart okoz, vagy akablyozza a hulladdkgazdrilkod6si

k<izszolg6ltatiis teljesitdset; vagy

. a ki)zszolgbltatisi szeruodes megkdtds6t kdvet6en hatAlyba lepett jogszabilly a

kozszolgriltatrisi szerz6d6s tartalmi elemeit l6;gy villto^atja meg, hogy az a

K6zszolgiiltat6nak a hulladdkgazd6lkod6si kOzszolgdltat6s szerzodesszerit

teuesitese kdr6b e tartoz6lenyeges 6sjogos 6rdekeit jelent6s m6rtekben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkodasi szerzbddst a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepul6si

cinkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az,0j kozszolgitltat6 kivrilasztrisrir6l.

A fentiek teljesiil6se eseten a kozszolg6ltatasi szerz6d6s felmondrisi ideje 6 h6nap.

A felmondriii id6 alatt a klzszolgiltatb a hullad6kgazdrilkoddsi ktizszolgiiltatdst vdltozatlanul

ell6tja

13.4 Ha a teljesitds az onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghiusul, illetve ha a

szerz6d6s neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkormrinyzat az eves kclzszolgriltatiisi dij 50o/.-

6nak megfelel6 meghirisul6si kcitber fizet6s6re kdteles.

14. Eljdris a szerz6des megsziindse eset6n

A k<izszoigriltat:isi szerz6d6s megsziinese vagy megsziintetese esetdn a Kozszolgiitato az ij
kcizszolg6ltat6 kiv6lasztrlsdig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltatast vriltozatlanul elliitja

A hulladdkgazdrilkodrisi krizszolgriltatiisi szerz6des megszflnese eset6n a k<izszolgii'ltatbs

ell6tAs6val kapcsolatos, folyamatban ldv6 iigyek iratait 6s nyilv6ntarLlsait a K0zszolgaltato a

telepi.iLl6si onkbrmanyzatnak a ktizszolgriltatiisi szerz6d6s megsztn6se napj6n 6tadja.

15. Jogvit{k int6z6se
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Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvitilkat els6sorban az egymiis kdzdtti trlrgyaLisok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitat a Felek trlrgyalis ridrin 60 napon beliil nem tudjak rendemi, a bir6srigi
eljdnis lefolytalis.ira a P6csi Jrirasbir6srig, illetve 6rtdkhat6rt6l fiigg6en a Pecsi Trtwenyszek
illetdkess6g6t kdtik ki.

16. f,ftesitesek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brlrmely igenyt vagy nyilatkozatot, kriveteldst irdsba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesites6vel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormf ny zat rdszlr1l:
n6v: Kal:inyos Zoltiin polgermester
telefon: 06-82/466-926; 70137 1 -9538
e-mail. hivatal. darany@gnai l.com

a K6zszolgdltat6 r6szer6l:
n6v: Bir6 Peter iigyvezetS
telefon:721 805-420
e-mail: delkom{4delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevet, cim6t, e-mail cimet, telefonsziimet, stb.) a Felek kiziir6lag a
szerz6d6s teljesites6vel risszefiigg6 kapcsolattartils celj6b6l, illetve az ahhoz kapcsolodo
egy6b jogos erdekek ervdnyesit6se 6rdekeben jogosultak kezelni. Felek az adatkezeids sordn
a kapcsolod6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabrilyzataik rendelkezesei szerint jiimak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazddlkodisiProgram

A Kdzszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Drdva Hulladekgazddlkodrlsi projekt
kereteben megvalosul6 ldtesitmenyeket 6s eszk<izdket a krizszolgiiltatiis teljesitese kapcsrln.

Felek k6telezetts6get viillalnak, hogy aliivetik magukat a Trirsuliisi Taniics hauirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s bdrmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik resze
ervdnytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6srig
annak ew6nyelens6g6t 6llapitja meg, rlgy a szerz6d6s t<ibbi r6sze drvenyes 6s
kik6nyszerithet<i, kivdve, ha anelkul b6rmelyik Fel a szerz6dest nem kdtritte volna meg.

A jelen szerz6desben nem szabirlyozott kerdesekben els6sorban a hulladela6l szolo 2012. evi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a krizbeszerzesekr6l sz6l6 2015. evi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a
Magyarorszig rinkormiinyzatairol sz6l6 201 l. 6vi clxxxx torveny (Motv), valamint a
Polg6ri rorvenykonyvr6l sz6lo 2013. 6vi v. torveny (ptk.) rendelkezesei, illewe a vonatkoz6
igazati jogszabitlyok irrinyadoak.

Jelen szerz6dest a Felek annak elolvasdsa 6s e(elmezese utiin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vdhagy6lag i{rik aki.

Istvdndi, 2018. 6v december h6nap 20. nap

K0zszolgf ltat6

9


