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HULLADEKcazoAlrooAsr xozszolcAlrarAsr szrnzooBs

amelyl6trejdneggeszt: Nagybudm6rKiizs6gOnkormflnyzlta
sz6khely: 7756 Nagybudmer, Petofi u. 17.

PIR szrim: 335524
ad6sz6m: I 5335528-l -02
k6pviseli: Tetz Ferenc polgarmester 

..
mint dnkormriLnyzat (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gfi Tirsasdg
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si [t 52.

cb gS e gyztkszilm a: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
adoszdma'. | | 54 I 587 -2-02
KUJ szrlma: 1002'79306
KTJ sz6rna: 100468989 /P6cs-K6k6ny Region6lis
Hulladdkkezeki Krizpont/
KSH sz6rna: I 1541587-381 1-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint K6zszolgdltat6, a tovdbbiakban: Kiizszolgiltat6

tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<izdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltatiisi szerz6d6s megk6t6sekor figyelembe vettdk a
kd,zbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-et, mely szerint a k6zbeszerz6si
6rt6khatiirok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott k<izbeszerzesi es koncesszi6s beszerz6si
ertekhatilrok (a tov6bbiakban : uni6s 6rt6khatrirok);

b) a kdzponti k6lts6gvetdsr<il sz616 tdrvdnyben meghaterozott kdzbeszerzdsi es koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti ert6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak eseteben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khata,rokat a krizponti
kdlts6gvetdsr<il sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghatii,rozni. Az egyes beszerzesi tiirgyak
eset6ben alkalmazando - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -
uni6s 6rt6khatilrokat a mindenkori kdlts6gvet6si tdrv6nyben 6vente 16gziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerinl a szolg6ltatiis becstilt 6rt6ke olyan szerzod6s eset6ben,
amely non tartaknzza a teljes dijat:

a) hatitrozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rcividebb id6re kritend<i szerzod6s eset6n a
szerzcidds idcitartama alatti ellenszolgdltatas:

b) hatArozatlan id<ire k6t<ttt szerz<idds vagy ndgy dvn6l hosszabb idore k6tend6 szerz6dds
eseten a havi ellenszolgriltat6s neg;wennyolcszorosa.

A Magyar Kdztdrsasiig 2019. 6vi kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. $ (l)
bekezdese r<igziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerz6si
6rt6khat6r 201 9. janurir I -j6tol szolgriltatris megrendel6se esetdben: I 5,0 milli6 forint.

Felek megalllapitjdk, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6d6s nem esik a krizbeszerz6si eljdr6s
hatdlya al6.
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Szerzodti Felek a telepiil6si hulladdk gyiijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezelesre vonatkoz6
kdzszolg6ltatiis folyamatossiigiinak biztositasa 6rdekeben a telepiil6si hulladekhoz kapcsol6drl
jogok 6s k6telezettsdgek rendez6sere, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrlnyzati rendelet
v6grehajt6siira az al6bbi szerz<iddst kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi rinkormiinyzatairol szol6 201l. evi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezdese szerint a helyi k6ztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k<irdben
ell6tand6 hell 6nkormrlnyzati feladatok kdze tartozik kiil6n6sen a k6myezet-eg6szs6giigy
(kdztisdas6g, telepiil6si kdmyezet tisztasrigdnak biztositrisa, rovar- 6s nigcs6l6irtds) 6s a
hullad6kgazdrilkod6s.

A hullad6kr6l sz6lo 2012.6vi CLXXXV. rdrveny (a tovrlbbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazddlkodrisi k<izszolgiiltatris ell6t6set a
k6zszolgrlltat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgailtatiisi szerz6dds ritjrin bizrosirja.

hatrirozata alapjiin jdtt 16tre.

1.3. A jelen szerziidds cdlja, hogy Nagybudm6r K6zs6g kdzigazgatasi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosokniil, haszn6l6kniil (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszniil6) keletkez6 telepiildsi szikird hultaddk kezel6sdre fenndll6 k<izszol96ltaiiissal
kapcsolatban - a hadlyos jogszabdlyoknak megfelel6en - az dnkorm6nyiat 6s a
Kiizszolgiltat6 k6z<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6 geit szabiiyozza.

)
2.1. Az onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgilta t6t az alihb meghat6rozott feladatok
elv6gzds6vel:
Nagytudm6r Kci zsdg kdzigazgatlsi teriiletdn a telepiitdsi hulladdk begyiijtds6vel 6s elhelyez6s
c6ljdb6l tdrtin6 rendszeres elszriltitiisrival a szerz6ddsben rdgzitett id6tartamban, valimint
kezel6s6vel 6s fu:talmatlanitiis6val - a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkodrisi Program eszk<iz-
6s ldtesitm6nyrillomriny6nak igenybevetel6vel-, k6zszolg6ltatiisi szerz<idds keret6ben:

- vegyes hulladek g),rijtdse, sziillitrisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitds 6vente I alkalommal
- zrildhulladek gyiijt6s 6vente I alkalommal
- elkiildnitetr /szelektiv/ hulladdkgyiijt6s

2.2. A Kdzszolgaltaa6 a 2.1. pontban meghatrirozott feladatok elv6gzes6t 2019. janurir l-j6n
megkezdi.

2.3' A jelen szerzod6s alapjain a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak ds az <inkormrinyzali rendeletnek megfelel<ien kiziir6lagosan jogosult Borj6d
Kdzsfg kiizigazgatesi teriilet6n a telepiilesi hulladdk gyiijt6sdre ds kezel6s6re iriinyul6
kdzszolgdltatrisok ell6tds6ra.

A kdzszolgiiltat6s megnevezise: telepiildsi hullad6k gyiijt6sdre ds kezel6s6re iriinyul6
kdzszolgiiltat6i feladatok elLitrisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
a hhzlarlasi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t k6pezri vegyes hulladdk:ira is, a Ht. 39.g (3)
bekezd6sere tekintettel.

A k<izszolgriltatiis teljesites6nek tertileti kiterjed6se: Nagybudm6r K<izseg kozigazgatirsi
teriileten.
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A kdzszolgrlltatiis kdrebe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezelese: a K6k6nyi Region6lis
Hullad6kkezel<i Kdzpontban vagy rltrak66llom6son, illetve m6s, kdmyezetvddelmi, mrik<td6si
enged6llyel rendelkezri hulladekkezel<i ldtesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvillal6sa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolgiiltat6s ell6t5s6ra a Kiizszolg6ltat6nak
kizilr6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorminyzat k6telezetts6get v6llal:

a) a k6zszolgiiltat6s hat6kony 6s folyamatos elliit6siihoz a Kiizszolg6ltat6 szitmlra
sziiks6ges informiici6k 6s adatok szolgiiltat6siira,

b) a k6zszolg6ltat6s k6r6be nem tartoz6 hullad6kgazdilkod6si tev6kenysdgek
ktizszolgiiltauissal t6rtdno 6sszehangoliisdLnak e16segitdsdre,

c) a kdzszolgiltatiisnak a teleptil6sen vdgzetl m6s k6zszolgdltatdsokkal val6
6sszehangol6srinak el<isegitds6re,

d) a Kiizszolgfltat6 kiz616lagos kdzszolg6ltatiisi jogrinak biaositiis6ra,
e) a telepiil6s kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel6re k6telezett ingatlanhaszniil6i vonatkozrisriban

n6v- 6s cimjegyzdk iitadilsiira, adategyezet6sre,
f) ked.vezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolgril6 adatok etadiisiiLra,
g) az Onkormrilyzat altal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 krilts6gek megt6rit6s6re,
h) a telepiil6si ig6nyek kieldgit6s6re alkalmas hulladdk gyiijt6sdre, szillitrisrira, kezel6s6re

szolgrll6 helyek 6s letesitm6nyek meg$attrozitsina. Ennek keret6ben kijeldli - a
Kiizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gyiijt<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a k<izszolgiiltat6 ritvegye k6zteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 eltal alkalmazott gdpjrirmiivel nem rud behajtani,

i) a hullad6ksz6llit6 jrirrnti sztmflra megfelel6 ritviszonyok biaositdsiira, (kiil6n6s
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit [irszelvdny6be bel6g6
farigak levrigrisrira.),

j) a kdzszolg6ltatiisi szerzcid6s kdzz6t6tel6r<il a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiikiniteft hullad6kgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezdsdrol.

4. AKiizszolg6ltat6ktitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgiiltat6 gondoskodik:
- A haztart6sban keletkezo:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiilo 6s id6szakosan haszndlt ingatlanok eset6ben az elliitiisi idciszak 6 honap - 6prilistol
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjriLn az ingatlanhaszn6l6k r6sz6re az eves
hullad6kgazddlkod6si k6zszol96ltat6si dij 5O%-rit kell meg6llapitani.)

ii. Elkiildnitetten gyiijtdtthullad6k
iii. Z6ldhullad6k 6vente egyszeri alkalommal
iv. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

t6rtdno 6sszegyiijtds6r6l, elszillitrisiir6l ds kezeldsercil.

A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkezri hriztartrisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyiij tdsdr6l , elszrillitrisrir6l es kezelesdrol.

- Az {ltala tizemeltetett hulladdkgyrijto ponton. hulladdkgyiijt6 udvarban a hulladdk
ritvdtel6rcil. cisszegyiijt6ser6l. etszrillitrisrir6l 6s kezel6s6r6l.
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b) Adminisztrativ feladatok:
- ktinywel6s,sz6mvitel,b6rszrimfejt6s
- adminisztrrici6, nyilv6ntartds, adatbrlzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatiis

c.) az onkorm6nyzattal egyiittmiikddve a fogyasa6k szitmfua kdnnyen hozzAfdrhero
iigyfdlszolgrilat 6s tajdkoztatdsi rendszer miikddtetdse (Kcizponti iigyfdlszotgrittat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint a klzszolgiitatissal kapcsolatos lakossdgi tdjdkoztatris.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kdtelezetts6get v6llal tovrlbbri:
a) a kdzszolgriltatiis folyamatos is teljes kdni ellatAsAra,
b) a k<izszolgdltatas meghatifuozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sere,
c) a krimyezetvedelmi hat6siig riltal meghatarozott min6sit6si oszfily szerinti

k<ivetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a min6sitdsi enged6ly hullad6kgazdrilkodrisi
krizszolgiiltatiisi szerzcid6s hatrilyossiigiinak ideje alatti folyamatos megl6tdre.

d) a k6zszolgiiltatrls teljesites6hez sziiksdges mennyis6gri 6s min6s6gri jrirmri, g6p, eszk6z,
berendezds biztosit6siiLra, a sziiks6ges l6tszAmrl 6s k6pzetts6gii szakember alkal mazlsbra,

e) a kdzszolgriltatiis folyamatos, biaonsrigos ds b6vithet6 teljesit6sdhez sziiksdges
fejleszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

f) a kdzszolgiiltatiis k<ir6be tartoz6 hullad6k kezelesdre meghatarozott helyek es
l6tesitm6nyek i genybev6tel6re,

g) nyilvrintartrisi rendszer miikddtetdsdre 6s a k<izszolgilltatris teljesitdsdvel 6sszeffigg<i
adatszol 96ltat6s rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilvii'ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgriltat6si rendszer l6trehozris6hoz 6s folyamatos
miikddtetes6hez sziiksdges feltdtelek b izt os i tiisiira.

i) a fogyaszt6k szamiira k<innyen hozzif€rhetl tigyf6lszolgrilat €s trijdkoztatrisi rendszer
miik6dtetdsdre,

j) a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megiillapit6sara,
k) a tev6kenys6g ellAt6s6hoz sziiks6ges biztositrissal rendelkezik, amely megfelelci fedezetet

ny[jt a felel6ssdgi kcirben bekdvetkezert Onkorm:inyzatnak okozott esetleges krirok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtds6hez az ingatlanhasznril6 legaLibb 2 kiilttnb<izri
rirm6rtdkii gl.rijt<ied6ny kdziil vrilaszthasson,

m) t<ibblethullad6k elhelyez6s6t szolgdl6, a Kdzszolgdltat6 6ltal biztositotr zs[k
forgalmazils6ra,

n) a Mecsek-Drriva Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszkriz- 6s l6tesitmeny iillom6nydnak
haszniilatrira.

A Kdzszolgiiltat6 hullad6kgazdrilkodrlsi enged6lyenek szilrna: oKTF-Kp/2s3&10/2016,
PE/KFI/60ss-3/201 7, pE/KTFO t 155-7 /2018
A Kdzszolgriltat6 megfele16sdgi v6lemdnydnek szrima: OHKT - KP/l73l l-5/2018
A Kdzszo196ltat6 min<jsitesi enged6ly6nek szrima: PE/KTFO/0030E-6/201E

5. Mentesiil a Kiizsz.olgiltatri a 4./ pontban meghatii,rozott k6telezettsdg6t6l vis maior
eset6n, toviibbri, ha az onkormiinyzat nem biztosit az ingatlanok megkiizeiites6hez olyan
ritviszonyokat /tr6- 6s sikoss6g mentesseg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a krizrlu, amely a
Kiizszolg6ltat6 g6pjArmfiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biaosftja. Ez esetben a
Kiizszolg6ltat6 az akadAly elhrirukisrit kdvet<i legkdzelebbi szrillitrisi napon kiiteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az eli5zo elmaradt szillitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepil16si hulladdk elsziillit6srira is.
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A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladek elsziillitiisiit:
az 6nkormilnyzat rendelet6ben eloiffi6l elt6ro tilrol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommunrilis) hulladek kdr6be nem tartozo anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. forro hamu. k6-, 6pitdsi tdrmeldk, iillati tetem, mar6, m6rgezri
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiradek, gyul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyri tiirgy. amely vesz6lyezteti a
hullad6ksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szseg6t, vagy megrongrilhatja a
gyiij t6berendezdst, illetve iirtalmatlanitiisa soriin vesz6lyezteti a kdmyezeter.)

- a hulladek nem a szabvdnyos, ziirt trirol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
viisiirolt jelzett zsiikban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a trlrol6eddny
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nern lezrirt, illetve s6riilt ed6ny)

mozgatiisakor a

7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alvrlllalkoz6(ka)t i96nybe

- ha a tiiLrol6edeny k<iriil szabrilytalanul, annak mozgatdst 6s iirit6st akadiilyoz6 m6don
t6bblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennfben a trirol6edenyek jelz6se bevezet6sre keriil - a trirol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rtl6se eset6n.

7. Az alv6llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

/.r. l1.ozszolgafiato Jogosult alvallalkozo(ka)t igenybe venni. A Kiizszolg6ttatri
alv6llalkozo ig6nybevetel6t k<iteles az 6nkorm6nyzat szdmiira bejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolg6ltat6 rigy felet,
mintha maga jrirt volna el.

8. A Ktizszolgiltatis teljesitis6vel <isszeliiggo adatszolgiiltatiis biztositiisa drdekdben a
Kiizszolgiltat6 az I ./ pontban meghatArozott szolgdltatdsi teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilviintartasi rendszert ktiteles vezetni, mely tartalmazza a szolgriltatiisi teriiletrol elszallitott
6s riLrtalmatlanitott telepiil6si hulladek mennls6g6t.

9. A k<izszolg6ltat6s ig6nybev6telere k6telezettek a kcizszolgriltatiis teljesit6s6vel
kapcsolatos mintisdgi eszrev6teleiket, kifogrlsaikat iriisban a Ktizszolgdttatri .iekh"ly6."
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 p6cs, pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgiltat6 k<iteles irdsban l5 napon beli.il megv6laszolni. Haladektalanul int6zkedesre
kdteles a Kiizszolg6ltat6 kdmyezetszennyez6s eset6ben, ha az a krizszolgiiltatdsi
tev6kenys6g6vel okozati 6sszefijgg6sben van. Amennyiben a panasz, 6.szrei6tel az
Onkormiinyzat helyi hullad6kkezeldsi kcizszolgrilratris rendj6r6i sz6l6 rendeletdnek
rendelkez6s6t kifogrisolja, a KiizszolgSltatri 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos
egyidejii 6rtesit6se mellett- az 6nkorm6nyzathoz megkiildeni

10, Ktizszolgiltatisdija
10.1. A hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolgilltatrisi dijat a Magyar Energerikai 6s K<izmii-
szabrilyoz6si Hivatal javaslatrinak figyeternbev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
rillapitja meg es a Koordinril6 szerv szedi be.

A Ht.32/A. $-a alapjrin az iilami hullad6kgazdrilkodiisi k<izfeladat keret6ben az iillam beszedi
a ktizszolgiiltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolgiiltat6knak a hullad6kgazdrilkodrisi
kcizszolgiiltatiisi dij megrillapitrlsAdrt felelos miniszer iiltal meghaterozott szolgriltitesi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6trisdra koordinril6 szeryezetet (a tov5bbiakban: Koordinril6 izerv)
hoz l6tre.
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A hell k6zszolgiiltat6, a telepiil6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdrilkodrisi
letesitmeny tulajdonosa megad minden adatot es informrici6t, ami a Koordindl6 szerv
feladatk6r6nek gyakorliisiihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben dllapitja meg a beszedett kdzszolgiiltat6si dij felosztrisrlnak elvet. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslatdnak figyelembev6tel6vel rendeletben iillapitja meg a
Koordin:i[6 szerv iiltal a kdzszolgiiltat6nak fizetendo szolgiiltatiisi dijat.

10.2
A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott k<izszolgiiltat6si dij meg6llapidsa a Ht.46-48.g 6s 91.g,
valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelelcien t6rt6nt.

Urit6si dijak:

A term6szetes szemely ingatlanhaszniil6k iiltal fizetend6 lakossdei diiak:

60 literes ed6ny: 104,- Ft + AFA

80 literes ed6ny: 139,- Ft + AFA

I l0 literes ed6ny: 191,-Ft + AFA

loari (eazd6lkodo szervezetek) dijai

I l0 literes edeny: 213,-Ft + AFA

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedill es dletvitelszeriien hasznel6 termdszetes
szemdly ingatlanhaszn6l6 risz6re, a telepiildsi cinkormrinyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6Ln.

Tdbblethul lad6k gyiij tds6re szolgril6 zsi*. Ar a: 3 6 l,- Ft+Afa/db.

Szerzod6 Felek az dltakfuros forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
AFA t<irvdny rendelkezdseinek megfelel<ien jrimak el.

ll, AUami hultad6kgazd6lkod6sikiizfeladat-ellitfs
I l.l Az rillami hullad6kgazd6lkoddsi kdzfeladat ellltiisrira letrehozott szervezet
kijel6lds6rol, feladatkrir6r6l, az adatkezel6s modjar6l, valaminr az adatszolgiiltatiisi
k6telezetts6gek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjiin a Kormiiny a Ht.32/A. g (l) bekezd6sben
meghatrirozott feladatokra Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hutlad6kgazd6lkoddsi
Koordinril6 ds Vagyonkezelo ZriLrtktinien Miik6d6 Rdszv6ny.trirsasrigot jel6lte ki.

11.2 A Koordinril6 szerv a k6zszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjdn 6llitja ki. A k6zszolgdltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adalszolgiiltatrlsa esetdn a Koordiniil6 szerv a nem megfelelo adatszolgiiltatiissal
6rintett ingatlanhaszniil6 tekintet6ben a Koordinril6 szerv riltal legut6bb kiszilrnliizott
kdzszolgriltatrisi dij16l rillit ki szrLrnklLt. Az ezzel6sszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helytrilkisi kdtelezettsdg a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezrt krizszolgiilratrisi
dijktilcinbrizet pozitiv mdrleg6t a Koordiniil6 szerv a kcizszolgdltat6nak fizetendti eseddkes
szolg6ltatrisi dijba beszrlmitja. A kdzszolgiiltat6 hirinyos vagy helyelen adatszolgiiltatiisiib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommat kidllitott sziimkikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6rt a kdzszolgiiltat6t terheli a fele16ssdg.
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I1.3 A Koordindl6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs k6zszolg6ltatesi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgiiltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet<i, hogy az ingatlannal
iisszefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordiniil6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illet6kes hatos6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatiisb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megiillapitiisa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6,n r6gzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
k<izszolgiiltat6nak, 6s felhivja a krizszolgiiltat6t, hogy a megkiild6tt ingatlanokon v6gzetr
szolgiiltatiisrlnak megfelel<ien korrigrilja a 20. g (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatrist
legk6s6bb az drtesit6s kdzhezv6te16t k6veto 8 napon beliil.
A konekci6t kdvet6en - a kdzszolgriltat6 eltero adatszolgiiltatrisa hirinyriban - a Koordin6l6
szerv a krizszolg6ltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak sz6ml6zza ki.

11.4 A Koordinril6 szerv a kiszfumlir.ott 6s az ingatlanhaszn6l6 riltal hatriridon beli.il ki nem
fizetett k6zszolgriltat6si dij behajtAsa 6rdekdben intezkedik.

I1.5 A K6zszolgriltat6 reszdre a kdzszolgiiltatiisi szerz6d6sben riigzitefi feladatok elkitrisridrt
a Koordindl6 szerv a hullad6kgazdrllkod6si krizszolgiiltatrlsi dij megdllapitrlsedft f'elel6s
miniszler 6ltal meghatiirozott szolgriltat6si dijat fizet.

I 1.6 A k<izszolgiiltat6 az dnkormiinyzat, mint elLitris6rt felelcis riltal kiadott
teljesitisigazohissal igazolja, hogy a k<izszolgeltato teljesites6vel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a k6zszolg6ltat6 6ltal a Koordindl6 szerv ieszlre a
rendszeres adatszolgiiltatiis keretdben t<in6nri megkiild6se a szolgrlltatrisi dij fizetds6nek
felt6tele.
Az dnkormiinyzat kdteles a teljesit6sigazolest a K6zszolgeltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kdvet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesitdsigazolis
kiadris6val alapos indok ndlkiil..k6sedelembe esik, rigy a kcizszolgiltat6 logtsult aL ezzel
kapcsolatban keletkez6 ka,ret az 0nkormanyzar feld drvenyesiteni.

ll.'7 2016. jrllius 1. napjdt6l a szolg6ltatiisi dijban a hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolgiiltatrls
teljes k6zvetlen kdlts6ge megldritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6r<il a KoordinAl6
szerv gondoskodik rigy, hogy a kdzszolgriltat6 valamennf haszonanyagot k6teles a
Koordinril6 szerv iiltal kijeldlt szervezetnek 6tadni. 2016. jrilius l. napj6t6i u hurronunyug-
en6kesitdsbol eredo bevdtel a Koordinril6 szerver illeli meg.

I 1.8 A Koordiniil6 szerv a hullad6kgazddlkodrisi krizszolgiiltatrisi szerz6d6s Ht. 92lB. g (2)
bekezdes szerinti megfelekis6g6r vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alapjin az Onkorm6nyzat a kdzszolgdltatiisi szerzriddst
annak megkcit6sdt vagy m6dosiriisiit krivetrien halad6ktalanul, de legkds<ibb g napon beliil
elektronikus fton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6sz6re.

12, A ktizszolg{ltatisi szerz6d6s hat{lya
Felekjelen szerzrid6st 2019. janu6r 01. napjrival kezdcidci hatrillyal, l0 6vre, 202g.december
31. napj6ig k<itik.

Felek a szerzod6st kdzds megegyez6ssel, csak iriisban m6dosithatjrik.

13. A kiizszolgiltatisiszerziid6s megsziin6se
A kdzszolgiiltatiisi szerzodds megsziinik
a/ a benne meghatiirozott id<itartam lejrirtrival,
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b) a Kozszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megsziinds6vel.
c,) el6lklssal, ha a teljesitds m6g nem kezd6dtitt meg,
d/ felmond6ssal
e,) a felek kdziis megegyez6s6vel.

13.1 Az 6nkorm6nyzat a kdzszolgrlltatilsi szerzod6st a Polgriri Tcirv6nyk6nyvben
meghatdrozott felmondrisi okokon ttlmenoen akkor mondhatja fel, ha a
Krizszolgdltat6

o a hulladdkgazd6lkodrlsi k<izszolg6ltat6s elkltrisa soriin a kdmyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a ri vonatkoz6 hat6srigi d6nt6s el6ir6sait srilyosan
megsdrtette, 6s ennek t6ny6t a bir6sag vagy a hat6srig jogerosen meg6llapitotta,

o a szerztiddsben megrillapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don stlyosan
megs6rtette.

- A hullad6kgazdrllkod6si k6zszolgdltatrisi szerzriddst az Onkormdnyzal felmondja, ha a
Kdzszolgiiltat6 nem rendelkezik minrisitdsi enged6llyel vagy megfele16s6gi vdlemdnnyel

13.2 A Kcizszolgiiltat6 a Polgriri T6rv6nyk6nyvben meghat6rozottakon trilmencien a
k6zszolgiiltatrisi szerz<iddst akkor mondhatja fel, ha

. az Onkormiinyzat a kozszolgiiltatasi szerzod6sben meghatdrozott kdtelezettsdgdl -
a Krizszolg6ltat6 felsz6litdsa ellen6re - srilyosan megs6rti, €s ezzel a
Kdzszolgeltat6nak kert okoz, vagy akad6lyozza a htlladlkgazdrilkodrisi
k<izszolgriltat6s teljesit6s6t; vagy

o a k6zszolgilltatiisi szerzridds megkdt6sdt kOvetcien hatrilyba l6pett jogszab6ly a
kdzszolgiiltatrisi szerz6d6s tartalmi elemeit rigy vriltoaatja meg, hogy az a
Kdzszolgriltat6nak a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgiiltatis szerzod6sszerii
teljesit6se kdr6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos drdekeit jelent<is m6rtikben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazdrilkodrisi szerz<iddst a kdzszolgirltato felmondja, a telepiil6si
dnkorm6nyzat haladektalanul gondoskodik az ij klzszolgltat6 kivrilasztds6r6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolg6ltatrisi szerzrid6s felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmondiisi id<i alatt a kcizszolgiiltat6 a hullad6kgazdrilkodiisi krizszolgiiltatiist viiltozatlanul
el l6tj a.

13.4 Ha a teljesit6s az 5nkormAnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a
szerzodds neki felr6hatoan sziinik meg, az 6nkorm6nyz at az 6ves k6zszolgdltatrisi dij SO%-
rinak megfelel<i meghirisuklsi kdtbdr fizet6s6re k6teles.

14. Eljdr{s a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgiiltatrisi szerzod6s megsziindse vagy megsziintet6se esetdn a Krizszolgiiltat6 az rij
ktizszolgiiltat6 kiviilasztrlsriig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgriltat6st viiltozatlanul elLitja.
A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltat6si szerz6d6s megsziin6se eset6n a kcizszolgriltatiis
ellatdsaval kapcsolatos, folyamatban ldv6 iigyek iratait 6s nyilvdntartiisait a Kdzszolgiiltar6 a
telepiil6si dnkormanyzatnak a k<izszolgiiltatrisi szerz6d6s megsziindse napjrin ritadja.

15. Jogvit6k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat els6sorban az egymds kdzdni targyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek trirgyaliis ttjrin 60 napon beltil nem tudjrlk rendezni, a bir6siigi
eljrfuris lefolytatrisilra a P6csi Jrirasbir6srig, illetve 6rt6khatri,rt6l liiggoen a Picsi Trirvdnysz6k
illet6kess6get k6tik ki.
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16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos brirmely ig6ny.t vagy nyilatkozatot, kcivetel6st irdsba kell
foglalni.
A szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyi latkozatt6telre jogosultak:

az 6nkormrinyzat 16sz6r6l :

n6v: Tetz Ferenc polgdrmester
telefon:
e-mail:

a Kiizszolgiltat6 r6szir<il :

n6v: Bir6 Peter iigyvezet6
telefor,'. 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim€t, e-mail cim6t, telefonsz6tnrlt stb.) a Felek kizirolag a
szerz<idds teljesit6sevel 6sszefiigg6 kapcsolatta(iis c6ljeb6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek 6rv6nyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezeies sorrin
a kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatvedelmi szabitlyzatalk rendelkez6sei szerint jifu:nak el.

17. Mecsek-Dr6vaHuttad6kgazdilkod6siprogram

A Kdzszolgriltat6 k6teles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrilkoddsi projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitmenyeket 6s eszk<izdket a kdzszolgltatAs tlljesit6se kapcsrin.

Felek k<itelezetts6get viillalnak, hogy aldvetik magukat a T6rsul6si ran6cs hatiirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6dds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze
6rv6nlelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy varameryik szerv, vagy hat6srig, vagy bir6s6g
annak 6rvdnyelensdgdt rillapida meg, rigy a szerz6dis to,bti reszJ 6rvlnyes 6s
kikdnyszerithetri, kiveve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerz<ldist nem k6t6tte rrolna -eg.
A jelen szerztiddsben nem szabiilyozoft k6rd6sekben els<jsorban a hullad6k6l sz6lo 2012.6viclxxxv. tiirv6ny (Ht.), a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi cXLIIr. tdrv6ny (Kbt.), a
Magyarorszrig cinkormrinyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi cI-xxXIx. t6rv6ny (M6tv), vaiamint a
Polgriri rrirvinykcinyvrcil sz6l6 2013. 6vi v. rttrvdny (ptk.) rendelkez6sei. illetve a vonatkoz6
|gazati jogszab{l yok irdnyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se utrin, mint akaratukkal mindenben
megegyez<it, j6vrihagy6lag irjrik aLi.

ii Kft.
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