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HULLADEKcazoAlrooAsr xozszolcAlurAsr szonz6oes

amely l6trej<itt egyrtszt: P6csa Kiizs6g Onkorm6nyzata
szekhely: 7756 P6csa. Petrifi u. 58.
PIR sz6m: 33 553 5

ad6sz6m: I 5335535- I -02
k6pviseli: Nyisztor Srindor polgrlrmester
mint <inkormdnyzat ( a toviibbiakban: 6nkorm6nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dun6nhili Kommun6lis Szolg6ltatri
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gii T{rsasig
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si rit 52.
c€,gtregyztkszitrn a: 02-09 -0645 5 6
ad6sziirna: I | 541 587 -2-02
KUJ szrima: 100279306
KTJ szii,rna: I 00468989 /P6cs-Krik6ny Regionrilis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH sziima: 1 1541587-381 1-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint K6zszolgaltat6, a tovribbiakban: Kiizszolg6ltat6

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - k<izdtt az alulirott helyen es napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerz<ido felek jelen kdzszolgiiltatiisi szerziSdds megkdtesekor figyetembe vettdk a
kcizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. tv. 15. $-rit, mely szerint a kozbeszerz€si
ert6khatSrok:

a) ew5pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott krizbeszerz6si es koncesszi6s beszerz6si
6rt6khatrirok (a tovdbbiakban: uni6s ertekhatiirok);

b) a kdzponli kdltsdgvetdsr6l sz616 tdrv6nyben meghatdrozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si triLrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatiirokat a kdzponti
kdlts6gvetdsr6l sz6l6 tdrvdnyben dvente kell meghatiirozni. Az egyes beszerzdsi trirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogr aktusban meghatArozott -
uni6s 6rt6khatdrokat a mindenkori krilts6gvet6si t6rv6nyben 6vente r6gziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiiltatrls becsUlt drtdke olyan szerzridds eset6ben,
amely nem taftalmazza a teljes dijat:

a) hatArozott id6re, ndgy 6vre vagy anniil rtividebb id6re kdtend6 szerz<idds eset6n a
szerz<id6s id<itartama alatti ellenszolgiiltatiis;

b) hatArozatlan id6re k6tdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vndl hosszabb idore k6tend<j szerz<idds
eset6n a havi ellenszol96ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsas6g 2019. 6vi k6ltsdgvet6sdrcil sz6l6 2018. 6vi L. ttirv6ny 72. $ (l)
bekezd6se r6gziti, hogy a Kbt. 15. g (1) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rt6khatrir 2019. janudr I -j6t6l szolgiiltatiis megrendeldse esetdben: I 5,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kiizbeszerzdsi eljrirris
hat6lya ala.

Szerz<ido Felek a telepiil6si hutlad6k gyiijtds6re, sziillitrisra 6s kezel6sre vonatkoz6
k6zszolg6ltatds folyamatoss6gifurak biztositdsa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6do
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jogok es kdtelezettsdgek rendezes6re, az ezzel
v6grehajtrisiira az alihbi szerzciddst kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja

kapcsolatos hell 6nkormrinyzati rendelet

1.1. Magyarorsz6g hell 6nkormrinyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXX. tiirv6ny 13. $ ( I )
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k6zfeladatok ktir6ben
ell6tand6 helyi 6nkormrinyzati feladatok k<iz6 tartozik kiil6n<isen a k<imyezet-eg6szsegtigy
(kdztisztaseg, telepiil6si k<imyezet tisztasagdrnak biztositasa, rovar- 6s r6gcsiil6i(6s) 6s a
hull ad6kgazdrilkodris.

A hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. $ ( I ) bekezd6se

szerint a telepiil6si tinkormrinyzat a hullad6kgazddlkoddsi kdzszolgiiLltatiis ellit6srit a

k6zszolgriltat6val k<it<itt hulladekgazdalkodrisi k6zszolgiiltatiisi szerzcidds ritjriLn biztositja.

hatArozata alapj6n j6tt letre.

1.3. A jelen szerz<id6s c6lja, hogy P6csa Kdzs6g kozigazgatdsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokndl, birtokosoknril, haszniil6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszniil6) keletkez6 telepiildsi szikird hullad6k kezel6s6re fennrill6 kcizszolgiiltatassal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabrilyoknak megfelel6en - az Onkormdnyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 krizritti kapcsolatot, a Felek jogait es kdtelezettsegeil szab|lyozza.

.,

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az aliibb meghatArozott feladatok
elv69z6s6vel:
P6csa K<izsdg kcizigazgatrlsi teriiletdn a telepiil6si hulladdk begyiijt6s6vel 6s elhelyezds
c6lj6b6l tdrtdnci rendszeres elsziillitrisrival a szerzriddsben rttgzitett id<itartamban, valamint
kezel6s6vel 6s iirtalmatlanitris6val - a Mecsek-Driiva Hulladekgazdrilkod6si Program eszkdz-
6s l6tesitm6ny6llomiinyiinak ig6nybevdtel6vel-, k6zszolgiiltatiisi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijtdse, sziillitiisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitiis 6vente I alkalommal
- zrildhulladdk gyiijt6s evente I alkalommal
- elktildnitett /szelektiv/ hullad6kgyiijtds

2.2. A Kiizszolg ltat6 a 2.1 . pontban meghatiirozott feladatok elv6gz6s6t 2019. janurir I -j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrin a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak ds az dnkormrinyzati rendeletnek megfelel<ien kizrl,r6lagosan jogosult P6csa

Kdzs6g kdzigazgatilsi teriiletdn a telepiildsi hullad6k gyiijt6sere es kezel6s6re irrinyul6
k6zszol96ltatdsok el klt6srira.

A kdzszolgiiltatiis megnevez6se: teleptil6si hullad6k gyiijtdsdre 6s kezel6sdre ininyul6
kdzszolgriltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiteded a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznril6
a hr2tartrisi hulladekhoz hasonl6 hullad6k rdszdt k6pezri vegyes hulladdkara is. a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: P6csa Kozs|gkozigazgatiisi teri.ileten.
A krizszolgdltatds kdrebe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdk6nyi Regionrilis
Hullad6kkezeki Kdzpontban vagy ritrak6iillom6son, illetve m6s, kdmyezetvddelmi. mtikdddsi
engeddllyel rendelkezo hulladdkkezelo l6tesitmdnyben.
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3. AzOnkorm6nyzatkiitelezetts6gv6llalisa

3.1. Az Onkorm6nyzat a 2. pontban irt ktizszolg6ltates ellatesera a Kiizszolgiltat6nak
kizri16lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorm6nyzat k6telezetts6get vrillal :

a) a kdzszolgitltatas hatekony 6s folyamatos ell6t6sihoz a Kiizszolgiltat6 szirmAra

sziiks6ges informrlci6k 6s adatok szolg6ltatiis6ra,
b) a kdzszolgiiltat6s k<ir6be nem tartozi hullad6kgazdrilkod6si tev6kenysegek

krizszol96ltatrissal tdrtdn6 6sszehangoliis6nak el6segit6s6re,
c) a k<izszolgriltatrlsnak a telepiildsen vegzett m6s k6zszolg6ltatrisokkal val6

risszehangoliisrinak elosegit6sdre,
d) a Kiizszotgiltat6 kizrir6lagos kdzszolgriltatisi jogrlLnak biztositiiLsii.ra,

e) a telepiil6s krizszolgriltatils igenybev6tel6re k6telezett ingatlanhasznril6i vonatkoz6s6ban

n6v- 6s cimjegyz6k etad6s6ra, adategyezet6sre,
f) kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjdul szolgrilo adatok 6tadris6Lra,

g) az dnkormrinyzat eltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy
mentess6g miatt f'elmeriilti kdltsdgek megt6rit6s6re,

h) a telepiildsi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyiijt6s6re, sz6llitiis6ra, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatriLroz6s6ra. Ennek keret6ben kijeltili - a

Kiizszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a kdzszolgrlltat6 6tvegye krizteri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhasznal6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolg6ltat6 dltat alkalmazott g6pjrirmiivel nem tud behajtani.

i) a hulladekszefiib jarmi: szArn ra megfelelo ritviszonyok biaositasiira, (ktil<inds

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6rg-mentesit6sre, valamint a k<izrit rirszelv6ny6be bel6g6
fa6gak levdgasara.),

j) a kdzszolg6ltat6si szerz6dds kdzzdlilellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

k) gondoskodik az elkiilSnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6s6rci[.

4. AKiizszolgdltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) Akrizszolgiiltat6gondoskodik:
- A h6ztart6sban keletkez<i:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiilo es idriszakosan haszndlt ingatlanok eset6ben az ellatasi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezdese alapjin az ingatlanhaszn6l6k r6sz6re az 6ves

hutladdkgazddlkod6si k6zszolgrlltat6si dij 50%-5t kelt megiillapitani.)
ii. Elki.ildnitetten gyiijttitthulladek
iii. Zdldhullad6k 6vente egyszeri alkalommal
iv. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

tcirtdno 6sszegytjt6sdr<il, elszillitrisdr6l 6s kezel6sdrol.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez<i hdza(esi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
cisszegyiijtds6rol, elszillit6s6r6t 6s kezelds6rol.

- Az lrlrala iizemeltetett hulladdkgyiijto ponton, hulladdkgyiijt6 udvarban a hullad6k
ritv6teldrol, 6sszegyiijt6s6r6l, elsz6llitrisri16l 6s kezel6s6rol.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k<inywel6s,szdmvitel,b6rsziimfejt6s
- adminisztrrlci6, nyilviiLntart6s, adatbiizis-kezel6s
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- jogi iigyvitel
- adatszolgdltatiis

c.) az Onkorm6nyzattal egyiiftmiikridve a fogyaszt6k szimiira kdnnyen hozz6f6rheto
tigyf6lszolgrilat 6s tiij6koztatrlsi rendszer miikiidtetdse (Kdzponti iigyfdlszolgiiltat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint a kdzszolgAltatissal kapcsolatos lakossdgi tdj6koztatris.

4.2. A Ktizszolgiltat6 k6telezettseget v6llal toviibb6:
a) a kcizszolgiiltatiis folyamatos 6s teljes k6ni elLitrisrira.
b) a kdzszolgriltatds meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6s6re,
c) a kdmyezetv6delmi hat6sdg 6ltat meghatiirozott minosit6si osztrlly szerinti

kdvetelm6nyek biztosit6s6ra es a minositdsi engeddly hullad6kgazd6lkodrisi
krizszolgiiLltatiisi szerz<id6s hatrilyossiig6nak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a kiizszolgriltatas teljesitds6hez sziiksdges mennyis6gti 6s min6s6gii jrirmii, g6p, eszktiz,
berendezds biztositilsiira, a sztiks6ges l6tsziimf ds k6pzettsdgri szakember alkalmazrlsiira,

e) a kdzszolgriltatiis folyamatos, biztonsilgos 6s b6vithet<i teljesit6sdhez sziiks6ges
fejlesztesek es karbantart6sok elv6gzes6re,

f) a k<izszolgriltatris krir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitmdnyek i genybevdtel6re,
g) nyilvdntartrisi rendszer miikddtetds6re 6s a kcizszolgiiltatds teljesit6sdveI dsszefiiggo

adatszol 96ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilvrintartrisi, adatkezel6si 6s adatszolgaltatdsi rendszer l6trehozilsrlhoz 6s folyamatos
mflktidtetds6hez sziiks6ges felt6telek biztositdsera,

i) a fogyaszt6k szlmiira kcinnyen hozziferhelo iigyf6lszolgrilat ds trij6koztat6si rendszer
mtikddtet6sdre,

j) a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrevdtelek elintezesi rendj6nek meg6llapitris6ra,
k) a tev6kenysdg ellet6sehoz sziikseges biztosilessal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ssdgi kcirben bekrivetkezett Onkormrlnyzatnak okozott esetleges krlrok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijtdsdhez az ingatlanhasm6l6 legalibb 2 kiildnbctzo
trmdrtdkii gyrijt6eddny kciztil v6lasZhasson,

m) tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolgril6, a Kdzszolgriltat6 6ltal biztositott zsiik
forgalmaz{sitra,

n) a Mecsek-Drriva Hullad6kgazddlkoddsi Program eszk6z- 6s l6tesitmdny rillom6ny6nak
hasznrilat6ra.

A K<izszolgiiltat6 hullad6kgazd5lkodrisi enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP/253E-f 0/2016,
pE/KFr/6055-3/201 7, PE/KTFO I 155-7 t20t8
A K6zszolgiiltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek sziima: OHKT - KP/1731l-5/2018
A Kdzszolg6ltat6 minositdsi enged6lydnek sziima: PE/KTFO/00308-6/2018

5. Mentesiil a Kiizsz.olgiltat6 a 4./ pontban meghatii,rozott k6telezetts6g6t<il vis maior
eset6n, tov6bbii, ha az Onkorm6nlzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan
titviszonyokat /h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kcizriV, amely a

Kiizszolgiltat6 96pjrirmiiveinek balesetmentes kdzleked6sdt biztosida. Ez esetben a

Kiizszolgiltatri az akadrily elhrirukisrit kdveto legkdzelebbi szillitrisi napon kciteles

szolgrlltatni, mely alkalommal kdteles az eloz6 elmaradt sz6llitdsi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepiil6si hulladek elsziillitds:ira is.

6. A Ktizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrillitiisiit:

- az dnkormiinyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro tArol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
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- ha a t6rol6edenyben a teleptilesi (kommunrilis) hullad6k k6r6be nem tartoz6 anyag
keri.ilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu. k<i-, dpit6si t<irmel6k, allati tetem. maro, mergezri
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srily[ trirgy. amely vesz6lyezteti a
hullad6kszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyiijtoberendez6st, illetve iirtalmatlanitiisa soriin vesz6lyezteti a kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, zdrt tiirol6ed6nyben, illetve nern a Kiizszolgdltat6t6l
viisiirolt jelzett zsrikban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a tiirol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6diis vesz6lye fennrill (nem lez6rt, illetve s6riilt edeny)

- ha a trirol6ed6ny k<iriil szabriLlytalanul, annak mozgatdst 6s iirit6st akadrilyoz6 m6don
t6bblethulladdk keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a trirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tarol6ed6nyek matricrij6nak
hiriLnya, illetve s6riilese eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhetd tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltatit az
alv6llalkoz6 ig6nybevetel6t k6teles az Onkorm6nyzat szii,rndra bejelenteni.
7.2. A Felek r6gzitik, hogy az alvrillalkoz6 tev6kenys6g6ert a K6zszolgiltat6 igy felel,
mintha maga jrl( volna el.

8. A Kiizszolg6ltatis teljesit6s6vel dsszeliiggci adatszolgiiltatiis biaositiisa drdekdben a
Ktizszolg6ltat6 az I ./ pontban meghat6rozott szolgiiltatiisi tertiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nllvrintartdsi rendszert k6teles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltatiisi teriiletrol elsziillitou
6s artalmatlanitott telepil6si hullad6k mennyiseg6t.

9. A kdzszolgdltat6s ig6nybevdtel6re kcitelezettek a k<izszolg6ltates teljesit6s6vel
kapcsolatos mincis6gi dszreveteleiket, kifogrisaikat ir6sban a Kiizszolg6ltat6 sz6khely6re
(7 632 P€cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, es a

Kiizszolg6ltatri kriteles iriisban l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
ktiteles a Kiizszolgiltat6 kdmyezetszennyez6s eset6ben, ha az a k<izszolgaltatrisi
tevekenyseg6vel okozati <isszeftigg6sben van. Amennfben a panasz, |szrev€tel az
Onkorm6nyzat helyi hulladdkkezel6si k6zszotgriltatris rendj6r<!l sz6l6 rendelet6nek
rendelkez6s6t kifogrisolja, a Kiizszolgiltat6 30 napon beliil k<iteles az iigyiratot - a panaszos
egyidejti drtesit6se mellett- az 6nkorm6nyzathoz megki.ildeni.

10, Kiizszolg6ltatdsdija
10. I . A hullad6kgazd6lkodiisi kiizszolgiiltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmii-
szabiilyoziisi Hivatal javaslatdnak figyelembevetel6vel az illetekes miniszter rendeletben
rillapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjrin az tilami hulladekgazddlkod6si k6zfeladat kereteben az 6llam beszedi
a k6zszolgriltatrisi dijat 6s kifizeti a kdzszolgdltat6knak a hullad6kgazddlkod6si
kdzszolgiiltatiisi dij megdllapit6srid( f'elelos minisZer riltal meghatiirozott szolgAltatesi dijat.
Az iilarn e feladatainak ell6t6srira koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordindl6 szerv)
hoz l6tre.
A hely kcizszolgaltat6, a telepiildsi <inkormiinyzat, valamint a hullad6kgazdrilkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordinril6 szerv
feladatkdr6nek gyakorliisiihoz sziiks6ges.

.5

.S.^ '--
(



A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett k<izszolgiiltatdsi dij felosztrisrlnak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevetel6vel rendeletben rillapitja meg a

Koordiniil6 szerv iiltal a kcizszolgiiltat6nak flzetendo szolgrlltatrisi dijat.

10.2
A krizszolgriltat6 iiltal alkalmazott k6zszolgriltatrisi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ es 91.$,
valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleltien tdrt6nt.

Urit6si dijak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6k 6ltal fizetendo lakossdei dijak:

60 literes ed6ny: 104,- Ft + Afa*

80 literes edeny: 139,- Ft + Afa

I I 0- I 20 literes ed6ny: l9l,-Ft + AFA

Ipari (eazd6lkod6 szervezetek) dijai

I l0literes edeny: 213,-Ft + AFA

120 literes ed6ny: 2.13,-Ft + AFA

I l0 literes ed6ny: 191,-Ft + AFA

120 literes ed6ny: 20E,-Ft + AFA

ra 3E5/2014. (Xll. 31.) Korm. rendelet szerint lakoingatlant egyedul is eletvitelszeriien haszndlo termdszetes
szemely ingatlaniaszndlo r6sz6re, a telepiildsi <inkorm6nyzat iiltal kiadott igazotris alapjdLn.

T<ibblethullad6k gyrij t6s6re szol gill6 zsi* tu a: 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Szerz6dci Felek az rlltaldnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatiilyos
AFA tOrreny rendelkez6seinek megfelekien jrimak el.

ll, Altamihultad6kgazd{lkodisikiizfeladat-elldtis
I l.l Az rillami hulladekgazd6lkodrisi kdzfeladat ellates6.,ra l6trehozott szeryezel
kijeldl6s6r<il, feladatk<irdrcil, az adatkezel6s m6djri,r6l, valamint az adatszolg6ltatrisi
kdtelezettsegek r6szletes szabrilyair6l sz6l6 69120'16. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l ) bekezd6se alapj6n a Kormiiny a Ht. 321A. $ (l ) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladekgazd6lkoddsi
Koordiniil6 ds Vagyonkezel<i Ziinkdnien Mrik6d6 R6szvdnytrirsas6got je16lte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a kdzszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szrirnl6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgriltat6s alapjrin rillitja ki. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgiiltatiisa esetdn a Koordiniil6 szerv a nem megfelelo adatszolgrlltatrissal
6rintett ingatlanhasznril6 tekintet6ben a Koordiniil6 szerv iiltal legut6bb kisziimliLott
kdzszolgriltat6si dijr6l 6llit ki szriunldt. Az ezzel6sszefi.igg6sben keletkez<i dijkonekci6 esetdn

minden helltrilkisi kdtelezetts6g a kcizszolgriltat6t terheli. Az igy keletkezri kdzszolg6ltatrisi
dijkiil<inbtizet pozitiv mdrleg6t a Koordinril6 szerv a kdzszolgiiltat6nak fizetendo esed6kes
szolgiiltatiisi dijba beszrimitja. A kcizszolg6ltat6 hirinyos vagy helyelen adatszolgriltat6s6b6l
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ered6, a Koordin616 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kiallitott szrimlikkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rt a k6zszolg6ltat6t terheli a felel<iss6g.

I I .3 A Koordinril6 szet"v az Adatkorm.rend. 20. $ ( I ) bekezdes szerinti adatszolgrlltatrisb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs k6zszol96ltatrisi dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolgriltatesban, ugyanakkor vdlelmezhet5, hogy az ingatlannal
<isszefiiggesben teljesit6s tdrt6nt. A Koordindl6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltatesb6l hi6nyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megiiLllapitiisa 6rdek6ben.
A fentiek alapjrin rcgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kdzszolgriltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiitat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon vegzett
szolgdltatrisriLnak megfeleltien konigrilja a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgriltat6st
legk6sobb az ertesit6s kezhezv6telet kdveto 8 napon beliil.
A konekci6t kdvetoen - a kcizszolg6ltat6 elt6r6 adatszolgiiltatiisa hirinyriban - a Koordiniil6
szerv a kiizszolg6ltatrisi dijat az ingatlantulaj donosnak szirriiaza ki.

I I .4 A Koordinril6 szerv a kisz6mlizofl 6s az ingatlanhasznrll6 riltal hatririd<in beliil ki nem
fi zetett k6zszolgdltatdsi dij behajtrisa erdekdben intezkedik.

I 1.5 A Kdzszolgriltat6 r6sz6re a k<izszolgriltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok elkitrisddrt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgdltatiisi dij megrillapitrisri6rt felelcis
miniszter iiltal meghatarozott szolg6ltatrisi dijat fizet.

I 1.6 A kdzszolgdltat6 az dnkormdnyzat. mint elletas6rt felekis riltal kiadott
reljesitisigazohissal igazolja, hogy a k<izszolg6ltat6 teljesit6sevel kapcsolatban kifogilsa nem
meriilt fel. A teljesitesigazol6snak a k6zszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rtsz6re a
rendszeres adatszolgiiltatiis keretdben tdrt6nri megkiilddse a szolgiiltatdsi dij fizet6senek
felt6tele.
Az dnkormrinyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a K6zszolg6ltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
id<iszakot ktiveto 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az 6n korm inyzat a teljesitdsigazolds
kiadrisrival alapos indok nelkiil k6sedelembe esik, fgy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez<i krirrit az Onkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 2016. julius l. napj6t6l a szolg6ltatiisi dijban a hullad6kgazd6lkodiisi kdzszolg6ltatiis
teljes kdzvetlen kdltsdge megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6sdr6l a Koordinril6
szerv gondoskodik [gy, hogy a kdzszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a
Koordindl6 szerv 6ltal kijel6lt szervezetnek 6tadni. 2016. jrilius l. napj6t6l a haszonanyag-
drt6kesit6sb6l ered6 bevetel a Koordinril6 szervet illeti meg.

I1.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatrisi szerz<idds Ht. 9218. g (2)
bekezd6s szerinti megfelel6sdg6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alapjin az Onkormiinyzat a kdzszolgiltatirsi szerz6d6st
annak megk<it6s6t vagy m6dositiiset kdvet6en haladdktalanul, de legkds<ibb 8 napon beltil
elektronikus uton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hat{lya
Felek jelen szerztiddst 2019. janudr 01. napjrival kezdcid<i hatrillyal, 10 6vre, 202E. december
31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzod6st ktizSs megegyez6ssel, csak irSsban m6dosithatjrik.
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13. Akiizszolgiltatrisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolgiiltatiisi szerzodds megsziinik
a/ a benne meghatdrozott idcitartam lejrirtdval,
b) a Kozszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megsziindsdvel,
c./ el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdciddtt meg,

d./ felmond6ssal
e) a felek kdzds megegyez6s6vel.

I 3.1 Az Onkormrinyzat a kdzszolgitltatrisi szerz6d6st a Polgriri T<irvdnykiinyvben
meghatiirozott felmondrisi okokon tulmen<ien akkor mondhatja fel, ha a

K<izszolgriltat6
o a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolgilltatris elliltasa soriin a kiimyezet v6delmere

vonatkoz6 jogszabtilyok vagy a rii vonatkoz6 hat6srigi ddnt6s el<iir6sait srilyosan

megsertette, ds ennek t6nydt a bir6siig vagy a hat6silg joger<isen megrillapitona.

o a szerzcidisben megrillapitott kdtelezefts6gdt neki felr6hat6 m6don stlyosan
megsertette.

o A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgriltatrisi szerz6ddst az dnkorm6nyzat felmondja,
ha a Kdzszolgriltat6 nem rendelkezik min<isitdsi enged6llyel vagy megfelelos6gi
v6lem6nnyel

13.2 A Ktizszolg6ltat6 a Polg6ri T6rv6nyk6nyvben meghatarozottakon ttlmenoen a

kdzszol96ltat6si szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
o az Onkormrin yzat a kdzszolgir ltatdsi szerz<id6sben meghatiirozott kdtelezettsigdt -

a Kdzszolgiltat6 felsz6litisa ellen6re - srilyosar megs6rti, €s ezzel a

Kiizszolgdltat6nak kiirt okoz, vagy akad lyozza a hullad6kgazd6lkodrisi
kdzszolgiiLltatiis teljesites6t; vagy

o a kdzszolg6ltatiisi szerz<id6s megkdtdsdt kdvet6en hat6lyba lepett jogszabaly a

kdzszolgrlltatiisi szerzodes tartalmi elemeit rigy vriltoaad a meg, hogy az a

K<izszolgriltat6nak a hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolgiiltatiis szerz<iddsszerii

leljesitdse kitrdbe tartoz6 l6nyeges 6sjogos drdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazdrilkodrisi szerzridest a kdzszolgriltat6 felmondja, a telepiil6si
rinkormiiLnyzat haladektalanul gondoskodik az ij kdzszolgitltat6 kivrilasztilsiir6l.

A fentiek teljesiil6se esetdn a kdzszolgriltatrisi szerzod6s felmondiisi ideje 6 h6nap.

A felmondasi id<i alatt a ktizszolgiiLltat6 a hulladdkgazddlkodrisi kdzszolgiiltatrist v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a
szerz<idds neki t'elr6hat6an sziinik meg. az Onkormiinyzat az 6ves k6zszolg6ltat6si dij 50%'
rinak megfelelti meghitsuliisi kdtbdr fizet6sdre kdteles.

14. Elj{ris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A ktizszolgriltatrisi szerzodds megsziin6se vagy megsziintetdse esetdn a K6zszolgriltat6 az tj
k6zszolgiiltat6 kivdlasztdsdig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgdltat6st vriltozatlanul elkitja.
A hulladdkgazd6lkod6si k<izszolgiiltatasi szerz<id6s megsziindse eseten a kdzszolgiiltatiis
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Ktizszolgdltat6 a

telepiil6si rinkormdnyzatnak a kdzszolg6ltatrisi szerzodds megsziindse napjrln rltadja.
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15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat elsosorban az egymds kdz<itti tdrgyal6sok
sorrin i gyekeznek rendezni.
Amennfben a jogvitat a Felek targyalas ritjri,n 60 napon beltil nem tudjriLk rendezni, a bir6s6gr
eljrirris lefolytatrisrira a P6csi Jdrrlsbir6srlg, illetve 6rt6khatri,rt6l fiiggrien a Pdcsi T6rvdnysz6k
illet6kess6get kdtik ki.

16. frtesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kiivetel6st inisba kell
foglalni.
A szerzodds teljesitds6vel kapcsolatos i.igyintdz6sre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorminyzat rdsz6r6l:
n6v: Nyisztor Siindor polgiirmester
telefon: 06-69 I 3'7 3 -69 6
e-mail:

a Kiizszolgdltat6 rdsz6rol:
nev: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon:721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsziimSt stb.) a Felek kizir|lag a
szerzod6s teljesit6sdvel dsszeftigg6 kapcsolattart6s c6ljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos drdekek erv6nyesitese 6rdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n
a kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzatark rendelkez6sei szerint jrimak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkod6siProgram
A Kdzszolgiiltat6 kdteles igenybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkodrlsi projekt
keret6ben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszk<iz6ket akiSzszolglltatis teljesit6se kapcsiin.

Felek kdtelezetts6get viillalnak, hogy aklvetik magukat a Tii,rsuliisi Tan6cs hatiirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s brlrmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik rdsze
6w6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig, vagy bir6srig
annak 6rv6nlelens6g6t 6llapitja meg, rigy a szerz<idds tdbbi rdsze 6rv6nyes 6s
kikdnyszerithetci, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerz<iddst nem kcit6tre volna meg.

A jelen szerziiddsben nem szabiilyozott k6rd6sekben elsosorban a hulladdkr6l szol6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a k<izbeszerz6sekrcil sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny (Kbt.), a
Magyarcrszig 6nkormrinyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXX. tdrveny (M<itv), valamint a
Polgdri rcirv6nykdnyvr<il sz6l6 2013. 6vi v. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

gazati jo gszab Al yok i rrinyad6 ak.

Jelen szerz<iddst a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se utiim, mint
megegyez<it, j6vrihagy6lag irjrlk ali.

akaratukkal mindenben

P.
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