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HULLADEKcazoAlxooAsr xozszot-cAlrlrAsr szpnz6ops

amelyl6trejdttegyr6szt: Kisbudm6rKiizs6gOnkorminyzata
sz6khely: 7756 Kisbudmer, Kossuth L. u. 13.

PIR szdm:333816
ad6szrim: I 53338 I 8-l -02
k6pviseli: Kelemen Ferenc polgilrmester
mint rinkormrinyzat (a tov6bbiakban: dnkorminyzat)

m6sreszt: D6I-Kom D6l-Dun{ntrili Kommundlis Szolgfltatri
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gt Tdrsas69
sz6khelye: 7632 Pdcs, Sikl6si rit 52.
c6gj egyz6kszrim a: 02-09 -0645 56
ad6sz6ma: | 1 541 587 -2-02
KUJ szdma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K<ikeny RegionSlis
Hullad6kkezeki Ktizpont/
KSH sziima: 1 1 54 1 587-381 l -572-02
k6pviseli: Bi16 P6ter iigyvezet6
mint K6zszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

- tovdbbiakban egyi.ittesen: Felek - k<iz6tt az alulirott helyen 6s napon az aliibbi
felt6telek mellett:

Szerz6do felek jelen kcizszolgiiltatrlsi szerz6dds megkdtdsekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerzdsek6l sz6l6 2015. 6vi cXLIII. tv. 15. g-et, mely szerint a k6zbeszerz6si
6rt6khatiirok :

a) eurbpai uni6s jogi aktusban meghatrirozott k<izbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerz6si
ert6khatrirok (a tovrlbbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) a kdzponli ktiltsdgvet6srtil sz616 tdrvdnyben meghat6rozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerzesi 6rt6khat6rok (a tovdbbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si tdrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatii.,rokat a kdzponti
kdlts6gvet6srol sz6l6 tctrv6nyben 6venre kell meghatiirozni. Az egyes beszerz6si tdrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -
uni6s 6rt6khatiirokat a mindenkori k<ilts6gvet6si t6rv6nyben evente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolg6ltatiis becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatfuozott idore, n6gy dvre vagy anniit r<ividebb id<ire kritend<i szerzod6s eset6n a
szerz6dds id<itartama alatti ellenszolgiiltatiis;

b) hatdrozatlan id6re kdtdtt szerz6dds vagy ndgy dvn6l hosszabb idtire k<itend6 szerz6d6s
eset6n a havi ellenszolgdltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<iztrirsas6g 2019. 6vi kdltsdgveres6r6l sz6l6 2018. evi L. t6rv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rtigziti, hogy a Kbt. 15. g (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerz6si
6rtekhat6r 201 9. janurir I -j6tcil szolgiiltatis megrendelise eset6ben: I 5,0 milli6 forint.

Fetek megrillapidrik, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6dds nem esik a kdzbeszerzdsi eljririis
hatrilya al6.
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Szerz<ido Felek a teleptilesi hullad6k gyiijt6s6re, sz6llitrlsra 6s kezelesre vonatkozo
kdzszolgiiltatris folyamatossdginak biztositiisa 6rdek6ben a telepi.il6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormdnyzati rendelet
v6grehajt6srira az al6bbi szerzod6st k<itik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszdg helyi dnkormdnyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok ktir6ben
elliitand6 helyi 6nkormiinyzati feladatok kciz6 tartozik kiil6n6sen a k6rnyezet-eg6szsdgiigy
(k6ztisztas6g, telepiilesi kdmyezet tisztasrigrinak biztositiisa, rovar- 6s r6gcs6l6irtris) 6s a

hullad6kgazdrilkod6s.

A hullad6kr6l szolo 2012.6vi CLXXXV. ttirv6ny (a tovdbbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a telepiilesi dnkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatris elletasAt a
k6zszolgiiltat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgiiltatdsi szerz<id6s ritjrin biztositja.

hatdrozata alapjrin jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s cdlja, hogy Kisbudmdr Kozslg klzigazgatdsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosokndl, haszn6l6knriLl (a tovribbiakban egyiitt:
ingatlanhaszndl6) keletkezci telepiilesi sziLird hulladdk keze16sdre fenn6ll6 kdzszol96ltatilssal
kapcsolatban - a hatiilyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az dnkorrninyzat 6s a
Kiizszolgiltat6 k6z6tti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezettse geit szabirlyozza.

.,

2.1. Az onkorminyzat megbizza a Kiizszolgilta t6t az alihb meghat6rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Kisbudm6r Kdzsdg kitzigazgatesi teriiletdn a teleptildsi hulladdk begytijtds6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l tdn6n6 rendszeres elszillitds6val a szerzoddsben r6gzitett id6tartamban, valiminr
kezel6s6vel es 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrilkodisi Program eszk6z-
6s l6tesitm6ny6llomriny6nak ig6nybev6tel6vel-, k6zszolg6ltatiisi szerzrid6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyljtdse, sz6llitiisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitas 6vente 1 alkalommal
- zrildhulladdk gyiijtds 6vente I alkalommal
- elkiilcinitett /szelektiv/ hullad6kgyrijtds

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv6gz6s6t 2019. janurlLr l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzridds alapjiin a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo
jogszabrilyoknak ds az cinkormiinyzati rendeletnek megfelel<ien kizir6lagosan jogosult Bod6d
K<izs6g k<izigazgatesi teriilet6n a telepiil6si hutlad6k gyiijt6s6re 6s kezel6sdre iriinyul6
kdzszolgriltat6sok elLitrisiira.

A k6zszolgiiltatds megnevez6se: telepiil6si hulladdk gyiijt6s6re ds kezel6sdre iriinyulo
kdzszolgiiltat6i feladatok elldtiisa, amely kiteded a nem term6szetes szemely ingatlanhaszn6l6
a haz,aafiesi hullad6khoz hasonl6 hulladek r6sz6t k6pez6 vegyes hullad6krira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kiizszolgiiltatiis teljesit6s6nek teriileti kite{ed6se: Kisbudmer K<izs6g kdzigazgatrisi
teriilet6n.
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A kdzszolg6ltatris kdr6be tartoz6 hulladek elhelyez6se 6s kezel6se: a Kiik6nyi Regioniilis
Hullad6kkezel6 Kdzpontban vagy 6trak6rillomrison, illetve m6s, kcimyezetvddelmi. miikddesi
enged6llyel rendelkezo hulladdkkeze16 16tesitmenyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvitlaldsa

3.1. Az dnkorm6nyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltates ell6t6sera a Kiizszolgiltat6nak
kizrir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorm6nyzat k6telezetts6get vrillal:

a) a k<izszolgiiltatiis hat6kony 6s folyamatos elkltrisritroz a Kiizszolg6ltat6 sz6tndra
sziiks6ges informrici6k 6s adatok szol96ltatrisrira,

b) a kdzszolg6ltat6s krir6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
krizszolgdltatrissal tdrt6n6 6sszehangokis6nak el6segitdsdre,

c) a kdzszolgdltat6snak a telepiilesen vegzett m6s k6zszolg6ltat6sokkal val6
6sszehangoltis6nak elSse git6sdre,

d) a Kiizszotg6ltat6 kizii,r:6lagos kdzszolgriltatiisi jogdnak biztositiisrira,
e) a telepiil6s k<izszol96ltatds ig6nybev6tel6re k6telezett ingatlanhaszniil6i vonatkoz6siban

n6v- 6s cimjegyz6k 6tad6s6ra, adategyezet6sre,
f) kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok etadiisera,
g) az Onkormri nyzat altal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmerii16 kdltsdgek megterit6s6re,

h) a telepiit6si ig6nyek kiel6git6sdre alkalmas hulladdk gytijt6s6re, sz6llitris6ra, kezeldsere

szolgil6 helyek 6s letesitm6nyek me$tatirozhsira. Ennek keret6ben kijel6li - a

Ktizszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra.

hogy a kcizszolgdltat6 ritvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatri riltat alkalmazott g6pjrlrmiivel nem tud behajtani,

i) a hullad6kszallit6 j6rmii szi,rnriLra megfelelo ftviszonyok biaositiisiira, (kiiltin<is

tekintettel a t6li h6- 6s sikossrlg-mentesit6sre, valamint a kdzrit iirszelv6ny6be bel6g6

farigak levdgrisrira. ),
j) a k6zszolgriltatilsi szerz6d6s kcizz6t6tel6rol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

k) gondoskodik az elkiildnitett hulladdkgyr.ijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezds6r5l.

4. AKiizszolgdltatrikiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k<izszolgaltat6 gondoskodik:
- A hriztartrisban keletkez<i:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udii16 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ell6tdsi id6szak 6 h6nap - dprilist6l

szeptemberig - ahol a Ht.47.g (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k r6szere az 6ves

hutlad6kgazdalkod6si kozszolg5ltat6si dij 5O%-rlt kell megrillapitani.)

ii. Elkiildnitetten gyiijtdtt hullad6k
iii. Z<ildhulladek 6vente egyszeri alkalommal
iv. Lom hulladdk 6vente egyszeri alkalommal

tdrt6n6 dsszegyiijt6sdr6l. elszallitesar6l 6s kezelds6rri[.

A gazdrilkod6 szervezereknel keletkezo hriztart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk

6sszegylijtds6r6l, elszillitrisrir6l 6s kezel6s6rtil.

- Az Altala iizemeltetett hulladekgyiijt6 ponton, hulladdkgyiijt6 udvarban a hullad6k

6tv6tel6rol, dsszegyiijtds6r6l, elszriLllitrisriLr6l 6s kezel6sdr6l.
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b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnywel6s,szdmvitel,berszamfejt6s
- adminisztrrici6, nyilvrintartris, adatbiiLzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgiiltatiis

c.) az Onkorm6nyzattal egyiittmiikddve a fogyaszt6k szimira kdnnyen hozzifdrheto
tigyf6lszolgrilat ds trijdkoztatrisi rendszer mtkddtetdse (Ktizponti tigyf6lszolgriltat cime:7632
Pecs, Sikl6si u.58.), valamint a k6zszolgdltatiissal kapcsolatos lakossdgi trlj6koztat6s.

4.2. A Kdzszolg6ltatri k<itelezetts6get viillal tovrlbbri:
a) a kdzszolgiiltatas folyamatos 6s teljes kdrii elletdsfua,
b) a k<izszolgiiltatils meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisr{g szerinti teljesit6s6re,

c) a krimyezetv6delmi hat6sdg riltal meghatiirozott min<isitdsi osZiily szerinti
k6vetelm6nyek biztositiisiira es a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolgiiltatrisi szerzod6s hat6lyossiig6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesitdsdhez sziiks6ges mennyisdgti 6s min6s6gii jrirmti, g6p, eszk6z,

berendez6s biztosit6sera, a sziiks6ges l6tsziimri 6s kdpzetts6gri szakember alkalmazis{ra,
e) a kdzszolgriltatris folyamatos, biaons6gos ds b6vithet6 teljesit6sdhez sziiks6ges

fejleszt6sek es karbantartdsok elv6gz6s6re,
f) a k<izszolgriltatds k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatarozott helyek 6s

[6tesitm6nyek i genybev6tel6re,
g) nyilvdntartiisi rendszer miikddtetds6re 6s a kcizszolgriltat6s teljesitds6vel dsszefiiggo

adatszol96ltatris rendszeres teljesit6sdre,
h) a nyilv6ntartdsi, adatkezel6si 6s adatszolgilltat6si rendszer l6trehoz6siihoz es folyamatos

miikddtet6sdhez sziiksdges feltdtelek biztositiisiira,
i) a fogyaszt6k sziimiira kdnnyen hozzAflrhelo iigyfdlszolg6lat 6s t6j6koztatrisi rendszer

miik6dtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifogrlsok es 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitrisiira,
k) a tevdkenyseg ellatesiihoz sziiksdges biaositrissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrljt a felel<issdgi kdrben bekdvetkezett Onkormrinyzatnak okozotl esetleges kerok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijt6sdhez az ingatlanhasmril6 legal6bb 2 ktildnbiizo

iirmdrtdkii gyiijtoeddny kdziil viilaszthasson,

m) t<ibblethulladek elhelyez6s6t szolgal6, a K6zszolgiiltat6 6ltal biztositott zsrik

forgalmazris6ra,
n) a Mecsek-Dr6va H ulladekgazd6lkodasi Program eszk<iz- 6s l6tesitmeny 6llomii,nyrlnak

haszniilatrira.

A Kdzszolg6ltat6 hulladekgazdrilkodasi enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP/253&10/2016'
PE/KFU6055-3 12017, PEIKTFO/I55-7/20 18

A Kiizszolgiittat6 megfelel6sdgi v6lem6nydnek szriLrna: OHKT - KP/f 73ll-5/2018
A Kdzszotgriltat6 minosit6si engeddly6nek sziima: PEiKTFO/00308-6/2018

5, Mentestjl a Kiizsz.olgiltat6 a 4./ pontban meghatarozott kaitelezettsegdt6l vis maior

eset6n, tovebbe, ha az onkormdnyzat nem biztosit az ingatlanok megk6zelit6sehez olyan

ritviszonyokat 416- es sikossdg mentess6g, illetve egy6b okb6t jrirhatatlan a kozitl, amely a

Kiizszolgiltat6 gdpjdrmiiveinek balesetmentes kdzlekeddsdt biztositja. Ez esetben a

Kiizszolg6ltat6 az akadlly elhdruldsrit k6vet6 legkdzelebbi sz6llitrisi napon kdteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kdtetes az el6zo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott

mennyisdgii telepiildsi hulladdk elszdllitrisiira is.
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6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrillitrisat:

- az dnkormiinyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro tiirol6eddny kihelyezdse eset6n,

- ha a trirol6ed6nyben a telepiil6si (kommunrilis) hullad6k ktir6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-,6pitdsi tdrmel6k, rillati tetem, mar6, m6rgezo

anyag, elektronikai hullad6k, foty6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyri td(gy, amely veszdlyezteti a

hulladekszdllitdssal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gyiijt6berendezdst, illetve rlrtalmatlanitrisa soriin veszdlyezteti a k6myezetet.)

- a hulladek nem a szabv6nyos, ziirt tiirol6edenyben, illetve nern a Kiizszolgiltat6t6l
viisiirolt jelzett zs6kban keriil kihelyezesre,

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyezesre, hogy a trirol6eddny mozgatrisakor a

kisz6r6dils veszelye fenn:ill (nem leziirt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny kdriil szabrilytalanul, annak mozgatdst 6s i.iritest akad6lyoz6 modon
tiibblethulladek keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetesre keriil - a tiirol6ed6nyek matricdj6nak
hiiinya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / tetjesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7,1. Kiizszolg6ltatri jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgfltat6 az

alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t kdteles az Onkorm6nyzat sz6mdra bejelenteni.
7.2. A Felek rogzitrk, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 tgy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Kiizszolgiltatds teljesitdsdvel dsszefiiggo adatszolgiiltatas biztositiisa erdekeben a

Kiizszolgiltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolgriltatiisi tertiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilvrintartrisi rendszert kdteles vezetni, mely larlalmazza a szolgiiltatrlsi teriiletr<il elsziillitott
6s iirtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennf s6get.

9. A k<izszolgdltatis ig6nybev6tel6re kdtelezettek a kdzszolgiiltatas teljesit6sevel

kapcsolatos min6sdgi 6szrev6teleiket, kilbgrisaikat iriisban a Kiizszolg6ltat6 sz6khely6re

(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 76Ol P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a

Kiizszolgiltat6 kdteles ir6sban l5 napon beltil megvrilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre

kdteles a Ktizszolgiltat6 k6rnyezetszennyezes eset6ben, ha az a k6zszolgriltatiisi

tev6kenys6g6vel okozati dsszefiigg6sben van. Amennfben a panasz, €szrev|tel az.

0nkorm6nyzat helyi hulladdkkeze16si kdzszolgriltatiis rendj616l sz6l6 rendelet6nek

rendelkezes6t kifog6solja, a Kiizszolgdltatri 30 napon beliil k6teles az iigyiratot - a panaszos

egyidejii 6rtesit6se mellett- az 6nkormdnyzathoz megkiitdeni.

10. Kiizszolg6ltatisdija
10. I . A hullad6kgazdSlkodrisi kdzszolgrlltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmri-

szabiilyozdsi Hivatal javaslatilnak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

dllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 32tA. g-a alapjrin az Allami hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat keret6ben az iillam beszedi

a kdzszolgaltatrisi dijat 6s kifizeti a k6zszolgiiltat6knak a hullad6kgazdrilkodrisi

k<izszolgdltat6si dij megrillapitris66rt felelos minisaer iiltal meghatilrozoft szolg6ltatrisi dijat.

Az iillam e feladatainak ell6tds6ra koordinrll6 szeryezetet (a tovribbiakban: Koordinril6 szerv)

hoz l6tre.
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A hell kdzszolgriltat6, a telepiil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdrilkodrisi
letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkrir6nek gyakorl6sihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgdltatdsi dij felosztris6nak elv6t. A
miniszter a Koordinill6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben iillapitja meg a

Koordinril6 szerv iiltal a k6zszolgiiltat6nak lizetend6 szolgiiltatiisi dijat.

10.2
A kdzszolgSltat6 illtal alkalmazott k<izszolgiiltatdsi dij megriltapitilsa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en ttirt6nt.

Urit6si dijak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniil6k eltal fizetendo lakossrlsi diiak:

60 literes edeny: 104,- Ft + Afa*

80 literes ed6ny: 139,- Ft + Afa

I 10 literes ed6ny: 191,-Ft + AFA

Ipari (qaz d6lkod6 szervezetek) dijai

I l0 literes edeny: 213,-Ft + AFA

I l0 literes edeny: 191,-Ft + AFA

1100 literes ed6ny: I 909,-Ft + AFA
+a 385/2014. (XII. 3t.) Korm. rendelet szerinr lak6ingatlanl egyedul Cs Cletvitelszeriien haszndlo termiszeles

szemdly ingatlanhaszndl6 rdsz6re, a telepiildsi tinkorm6nyzat eltal kiadott igazol6s alapl6n.

T<tbblethutladdk gyiijt6s6re szolgel6 zshk 6ra:361 .- Ft+Afaldb.

Szerz6d<i Felek az 6ltaLiLnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatiilyos
AFa t,i*dny rendelkezdseinek megfelel6en jrlrnak el.

11. A[ami hullad6kgazditkodisikiizfeladat-ellitAs
1l.l Az 6llami hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat elkltrlsilra l6trehozott szervezet

kijelcilds6rol, feladatk6r6rol, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolgAltatesi

k6telezetts6gek r6szletes szab6lyai16l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se atapjiin a Kormii'ny a Ht. 321A. $ (l ) bekezddsben

meghat6rozott feladatokra Koordindl6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkodAsi

Koordintll6 6s Vagyonkezel6 Zrirtkdriien Mi.ikdd6 Rdszv6nytiirsasdgot je16tte ki.

11.2 A Koordindl6 szerv a k6zszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 sziirnlikat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgaltatris alapj6n rlllitja ki. A kdzszolgriltat6 hi6nyos vagy

k6sedelmes adatszolgriltat6sa esetdn a Koordinrll6 szerv a nem megfelelo adatszolgiiltatiissal

6rintett ingattanhasznal6 tekinteteben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszdmlazott

k<izszolgdltatiisi dij16l ellit ki szrimliit. Az ezzel iisszefiigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n

minden helyt6lfuisi kdtelezettsdg a k<izszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltatrisi

dijkiil6nbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes

siolgriltat6si dijba besz6mitja. A kiizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgaltatiis6b6l
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ered6, a Koordinril6 szerv iiltal nem megfelelo adaftartalommal kidlliton szimlakkal
kapcsolatos valamennf k<ivetkezm6ny6rt a kdzszolgriltat6t terheli a felelosseg.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs k<izszol96ltatdsi dijfizet6s
meghatiirozva az adatszolgdltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s tdrtent. A Koordiniil6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illet6kes hat6sdgt6l a 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgeltatesb6l hianlz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitrisa 6rdek6ben.
A fentiek alapjiin rogzitett ingatlanok adatait a Koordindlo szerv megkiildi a

k<izszolgdltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megktild6tt ingatlanokon vegzett
szolgriltatiisiinak megfelel<ien konigrilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrist
legkes6bb az 6rtesitds kdzhezv6teldt kciveto 8 napon beliil.
A korrekci6t krivetoen - a kdzszolgiiltat6 elt6r<i adatszolgdttatrisa hirinyriban - a Koordinril6
szerv a krizszol 96ltatesi dij at az ingatlantulaj donosnak szirmlLzza ki.

11.4 A Koordinrll6 szerv a kisz mliuott ds az ingatlanhasznril6 riltal hatriridon beliil ki nem
fizetett k<izszolgaltatdsi dij behajtrisa erdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolgriltat6 rdszdre a kdzszolgdrllalAsi szerzod6sben rdgzitett feladatok elletesAdrt
a Koordin616 szerv a hullad6kgazdrllkod6si kdzszolgiiltatiisi dij megriLllap(trisridrt felelos
miniszter 6ltal meghatrirozott szol96ltat6si dijat frzet.

I 1.6 A k6zszolgriltat6 M dnkormdnyzat. minr ellat6sdrt felelos rittal kiadotr
teljesittisigazohissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6sevel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazoliisnak a kcizszolgiiltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6szere a
rendszeres adatszolgiiltatiis keretdben tdrt6n6 megktilddse a szolgiiltat6si dij fizetdsdnek
felt6tele.
Az 6nkormrinyzat kdteles a teljesit6sigazot6st a Kdzszolgriltat6 r6szere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kcivetti 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm Anyzat a teljesitdsigazolils
kiadiisilval alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolgiiltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kririit az Onkormrinyzat fel6 6rvenyesiteni.

11.7 2016. jtilius l. napj6t6l a szolgiiltatrisi dijban a hullad6kgazd6lkoddsi k<izszolgiiltatiis
teljes ktizvetlen kciltsdge megt6ritdsre kertl, igy a haszonanyag drtdkesit6sdr<il a Koordinril6
szerv gondoskodik rigy, hogy a ktizszolg6ltat6 valamennf haszonanyagot kdteles a

Koordiniil6 szerv 6ltal kijel<ilt szervezetnek 6tadni. 2016. jtlius l. napjet6l a haszonanyag-
drtdkesitesb6l eredo bevdtel a Koordinrll6 szervet illeti meg.

I L8 A Koordinill6 szerv a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgiiltatiisi szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel<isdg6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (a) bekezd6se alapjAn az Onkormilnyzat a k<izszolgiiltatrisi szerzoddst
annak megkrit6sdt vagy m6dositesiit k6vet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beli.il
elektronikus riton megktildi a Koordiniil6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerz<id6st 2019. janu6r 01. napjdval kezdod6 hatdllyal, l0 6vre, 2028. december
31. napj6ig kiitik.

Felek a szerziiddst kdztis megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjiik.

&-.

7



13. A kiizszolgiltatrisi szerz6d6s megsziin6se
A kdzszolgriltat6si szerzcid6s megszfinik
a/ a benne meghatarozott idotartam lejrirtrivat.
b) a Kdzszolghltat6 jogut6d n6lki.ili megsziinds6vel.
c) ekilkissal, ha a teljesit6s mdg nem kezdoddtt meg,
d.) felmond6ssal
c) a felek kdzds megegyez6s6vel.

l3.l Az Onkormiinyzat a kcizszolgiiltatiisi szerzriddst a Potgriri Tdrv6nykdnyvben
meghat6rozott felmondrisi okokon trilmen6en akkor mondhada fel, ha a

K6zszolgriltat6
o a hulladekgazdrilkoddsi kdzszolg6ltatris elliitrisa sorii.n a kdmyezet vedelm6re

vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi ddnt6s el6iriisait stlyosan
megsdrtette, 6s ennek tdny6t a bir6srig vagy a hat6srig joger<isen megdllapitotta,

o a szerzoddsben megdllapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hulladekgazdrilkodrisi kcizszolgaltatrisi szerztid6st az 6nkormanyzat felmondja. ha a

Kcizszolgiiltat6 nem rendelkezik mincisit6si enged6llyel vagy megfele16sdgi v6lem6nnyel

13.2 A Kdzszolgriltato a Polgriri Tdrvdnykdnyvben meghatiirozottakon trilmen<ien a

kdzszol96ltat6si szerzod6st akkor mondhada fel, ha
. az Onkormrlnyzat a kcizszolgdltatrisi szerz6d6sben meghatdrozott kdtelezettsdg6t -

a Kdzszolg6ltat6 felsz6litdsa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a

K<izszolgilltat6nak kart okoz,
kiizszolgiiltatiis teljesit6s6t; vagy

vagy akadblyozza a hulladekgazdrilkoddsi

o a k<izszolgiiltatiisi szerz<idds megkdtdsdt k6vetoen hatrilyba ldpett jogszabrily a
kdzszolgiiltatiisi szerz<id6s tartalmi elemeit tgy vriltozatja meg, hogy az a

Ktizszolgiiltat6nak a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatiis szerz6d6sszerij
teljesit6se kdrdbe tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben sdrti.

13.3 Ha a hulladdkgazdrilkod6si szerzod6st a kdzszolgeltat6 felmondja, a telepiilesi
<inkormiirryzat halad6ktalanul gondoskodik az ij kdzszolgiitat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljestildse eset6n akdzszolgAltat si szerzod6s felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a k6zszolgiiltat6 a hulladdkgazdrilkodiisi kdzszolgriltatilst v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az dnkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a

szerz<id6s neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormiinyzat az 6ves k<izszolgiiltat6si dij 50%-

6nak megfelel6 meghirisul6si kdtbdr fizetdsdre kdteles.

14. Eljir{s a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A krizszolgiiltatiisi szerzodds megsztin6se vagy megsziintet6se eset6n a Kdzszolgiilal6 az ij
krizszolg6ltat6 kiviilasztiisrlig, de legfeljebb 6 h6napig a kcizszolgiiltatrist v6ltozatlanul ellatja.
A hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltat6si szerz<idds megsztin6se esetdn a kdzszol96ltatrls
elletesdval kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntartesait a Kdzszolg6ltat6 a

telepiildsi 6nkormiinyzatnak a ktizszolgriltat6si szerzod6s megsziinese napjdn ritadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat elstisorban az egymds ktizdtti targyalesok

sor6n igyekeznek rendezni.
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Amennyiben a jogvitrit a Felek tArgyaLis ritj6n 60 napon beliil nem tudjrlk rendezni, a bir6srlgi
eljrir6s lefolyatrisrira a P6csi J6rrisbir6srlg. illetve 6rt6khatri.rt6l fiigg6en a P6csi T6rv6nyszdk
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. fftesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely ig6ny,t vagy nyilatkozatot, kdvetel6st (r6sba kell
foglalni.
A szerz6dds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nkorm6ny zat rdszdrol:
n6v: Kelemen Ferenc polgiirmester
telefon:
e-mail: borjad.hivatal@boly.hu

a Kiizszolgdltat6 r6sz6r6l:
n6v: Bir6 P6ter i.igyvezet<i

telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimet, e-mail cim6t, telefonszam6t, stb.) a Felek kizirolag a
szerz6dds teljesitdsdvel dsszefiigg<i kapcsolattartiis celjrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egy6b jogos 6rdekek erv6nyesit6se 6rdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezeles sor6n a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabrilyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkodisi Program

A K6zszolgriltat6 ktiteles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazddlkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdz<iket a kdzszolg6ltat6s teljesit6se kapcsrin.

Felek k6telezetts6get villlalnak, hogy al6vetik magukat a Trlrsulisi Taniics hattirozatainak.

t8. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerztidds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nlelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg, vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelensdg6t Sllapitja meg, tgy a szerz6d6s tdbbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kivdve, ha an6lkiil bdrmelyik Fel a szerz<id6st nem kdt6tte volna meg.

A jelen szerz6desben nem szabtilyozoft k6rddsekben els6sorban a hullad6kr6l szol6 2O12. 6vi

CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. evi CXLlll. t<iw6ny (Kbt.), a

Magyarorszig dnkormfuryzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (Mtitv), valamint a

Polgriri Tdrv6nykcinyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkozo

|gazati j o gszab 6lyok i r6nyad6ak.

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

megegyez6t, j6v6hagy6lag irj6k ald.
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Kiizszolgiltat6
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