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amely l6trejott egyr6szt: Szederk6ny Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7751 Szederk6ny, Kossuthu. l.
PIR sz6m: 330749
ad6sz6m: 153307 43 -l -02
kdpvise li: Hergenr6der Jiino s J6 zsef po lgarmester
mint 6nko rminyzat, a tov6bbiakban: 6nko rmhny zat

mdsr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunrilis Szolgiltat6
Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gff Tirsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c 6,gtre gy zdkszhma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: I I 541587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: I 00468989 /P6cs-Krikeny Regioniilis
Hulladdkke zelo Kdzpont/; I 00408033 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Kozszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdz{itt az alulirott helyen 6s napon az alilbbiak
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen k<izszolg6ltat5si szerz5dds megkotdsekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerzdsekr6l sz6lo 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerzlsi
6rt6khatarok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozatt kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt 6khat 6rok ( a to v6bb iakban: uni6 s 6rt 6khat arok) ;

b) akdzponti kciltsdgvetdsr6l sz616 tdrvenyben meghat6rozott kcizbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt 6khat 6rok (a tov6bb iakban : nemz eti 6rt 6khat aro k).

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a krizponti
koltsdgvetdsrol sz6l6 tcirvdnyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerzdsi trirgyak
eseteben alkalmazand,6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozatt -
uni6s ert6khatarokat a mindenkori k<ilts6gvet6si tcirv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitat6s becstilt drt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmMZa a teljes dijat:

a) hatirozott id6re, ndgy 6we vagy ann6l rovidebb idore kdtendo szerzodds eset6n a
szerzo dd s idotartama alatti e lle nszo lgiiltatils ;

b) hatirrozatlan idore kotott szerzod6s vagy ndgy 6vnel hosszabb idore k<itendo szerz5d6s
eset6n a havi ellenszolgfltatils negyvennyolcszorosa.

A Magyar Ktiztarsas6g 2018.6vi koltsdgvetdsdrol sz6l6 2017.6vi C. t<irv6ny 71. $ (1)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerz6si
6rt6khatar 2018. januiir I -j6t6l szolgiitatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatblya al6.
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Szerzodo Felek a telepiildsi hulladdk gytijtdsdre, sziillitilsra 6s kezel6sre vonatkoz6
kozszolgilltatiis folyamatoss6ganak biaosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s k<itelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkormiinyzati rendelet
v6grehajt6sira az al6bbi szerzoddst kdtik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz5g helyi <inkorm6nyzatak6lsz6l6 20ll.6vi CLXXXX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biztosithat6 ktizfeladatok k<ir6ben

ell6tand6 helyi onkorminyzati feladatok kiizd tartozik ki.ilon<isen a kornyezet-egtszsegtigy
(koztisztas6g, telepiil6si krirnyezet tisztasiig6nak biaosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s) 6s a
hulladekgazd6lkod6s.

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a teleptil6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazdSkodasi k<izszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolgilltat6val kotdtt hulladdkgazdrikodisi kozszolgiitatisi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az dnkorminyzatKdpviselo-testiilete 512018. (02.08.) sz6mir hatdrozata
alaplilnjott l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s cdlja, hogy Szederk6ny K<izs6g kozigazgathsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn61 (a tovribbiakban egytitt:
ingatlanhasznal6) keletkezo telepiildsi szil6rd hulladdk kezeldsdre fenn6llo k6zszolgilltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 k<izotti kapcsolatot, a Felek jogait es kotelezetts6geit szabLlyozza.

)
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az al6bb meghatarozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Szederk6ny Krizs6g kiizigazgat6si tertiletdn a telepiildsi hulladdk begytijt6s6vel 6s elhelyezds
c6lj6b6l tortdno rendszeres elsz6llit6s6val a szerzoddsben rdgzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodasi Program eszktiz-
6s l6tesitm6ny6llomiiny6nak ig6nybev6tel6vel- , kozszolghltatasi szerzodds keret6ben:

- vegyes hulladdk sz6llit6sa heti I alkalommal
- lomtalanitas 6vente 1 alkalommal
- elktil<i nitett /sze lekt ivl hulladdkgyrijte s

- zdldhullad6k gytijt6s dvente 2 alkalommal

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv5gzdslt 2018. febru6r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapjin a KdzszolgSltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Szederk6ny Kozsdg kdzigazgat6si tertiletdn a teleptil6si hullad6k gytijt6sdre 6s kezelds6re

irrlnyul6 ko zszolgiitat ilsok ell6t 6s ara.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hullad6k gyftjtdsdre 6s kezel6sdre ir6nyul6
k<izszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahlztartfusi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rcszdtk5pezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A k<izszolg6ltatis teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: Szederk6ny Kdzseg kozigazgatlsi
tertilet6n.



A kozszolg6ltatas kdr6be tartozb hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Krik6nyi RegionSlis
Hulladdkkezelo Kdzpontban, a g<ircsrinyi lerak6ban, a B6lyi hullad6kudvarban vagy m6s,
kdrnyezetvdde lmi, mrikdddsi engedd llye I rende lkez6 hullad6klerak6ban.

3. Az dnkorm6nyzat kiitelezetts6gv6llalisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatris ellfuti.sfua a Kiizszolgiltat6nak
kizar6 lagos jo got bizto sit.

3.2. Az Onkorminyzat kdtelezetts6get v6llal:

a) a kdzszolg6ltatas hatekony 6s folyamatos ell6tastihoz a Kiizszolghltat6 szitmirra
s ziik s 6 ge s in fo rmric i6 k es ad ato k szolgiit at 6s 6r a,

b) a kozsmlg6ltatris kor6be nem tartozi hulladekgazd6lkodasi tev6kenys6gek
k<izszolg6ltat6ssal tcirt6no cisszehangolis6nak e16segitds6re,

c) a kozszolg6ltatasnak a telepiil6sen v5gzett mrls kdzszolgiltatasokkal val6
6sszehango kisrinak e 16 segitd sdre,

d) a Kiizszolgiitttilkrzitr6lagos k<izszolg6ltatrlsi jog6nak biztositrisrira,
e) a telepiil6s kozszolgiitatris ig6nybev6tel6re k<itelezett ingatlanhasznill6i vonatkoziis6ban

n6v-6scimjegyzdkirtadisitra,adategyezetlsre,
0 kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolg6l6 adatok itadisira,
g) az Onkormiinyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt fe lmeriilo koltsdgek megt6rit6s6re,
h) a teleptildsi igdnyek kiel6gitdsdre alkalmas hullad6k gyrijtdsdre, szilllititsira. kezeldsdre

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozisitra. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kdzszolgilltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kozszolg6ltat6 6tvegye kdzteriileten a hulladlkot azan ingatlanhaszniloktol,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatri 6ltal alkalmazott gepjinmrivel nem tud behajtani,

i) a hullad6kszilllito j6rmti szimira megfelel6 ritviszonyok biztosit6siira, (kiildnos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozut tirszelvdnydbe bel6go
failgak lev6g6srlra.),

j) akdzszolg{.ltatrlsi szerz6dds kozzdtetelerSl a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elki.ilcinitett hulladdkgyrijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervezes6rol.

4. AKiizszolgiittt6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A krizszolgiitat6 gondoskodik:
- A hintartrisban keletkez6 :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 ingatlanok esetdben azellfutilsi idoszak 6 h6nap - Sprilist6l szeptemberig- ahol a Ht.
47.$ (4) bekezd6se alapjSn az ingatlanhaszn6l6k r6sz6re az 6ves hulladekgazdalkodasi
kdzszol gdltat6 s i dij 5 0o/o- at kell me 96 I lapitani. )

ii. Elkiil<initettengyrijtritthulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
iv. zoldhullad6k 6vente 2 alkalommal

tdrtdno 6 sszegyrijtd s6ro l, e lsz6llit6sAr6l 6s keze l6sdrol.

- A gazdalkod6 szervezetekndl keletkezo hiutartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
osszegyijtdsdrol, elsz6llit6s6rol ds keze16sdrol.

- Az 6,ltala tizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hulladdkgnijto udvarban a hulladdk
6tv6tel6ro l, ci sszegytijtd sero l, e lsz6llitrlsrlr6l 6s keze 16 sdrol.

s



b) Adminis ztr ativ felad ato k:
- kdnyvel6s, sz6mvitel,bdrszdmfejt6s
- admini sztr 6ci6, nyilvdntart is, adatbiais-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatris

c.) az Onkorminyzattat egytittmtikodve a fogyasztok szilmhra k<innyen hozzilferhetb
tigyfelszolg6lat ds tijekoztatdsi rendszer mtikridtetese (Kozponti iigyf6lszolgriltat cime:7632
P6cs, Sikl6si u.52.), valamint akiizszolghltat6ssal kapcsolatos lakossSgi t5;j1kozj.atis.

4.2. A Kozszolgiltat6 k<itelezett s6get v6llal to v6bb6 :

a) akdzszolgitltat6s folyamatos ds teljes korti ell6tis6ra,
b) akozszolgiltatas meghatirozatt rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott min5sit6si oszt6ly szerinti

kdvetelm6nyek biztositrisara 6s a minositdsi engeddly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltatisiszerzod6s hat6lyossiigrinak ideje alatti folyamatos megldt6re,

d) a kdzszolgiiltatris teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s minosdgti j6rmti, gfp, eszkoz,
berendezds biztosit6siira, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s kdpzettsdgti szakember alkalmazisira,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos ds bovitheto teljesit6sdhez sztiksdges

fejleszt6sek 6s karbantartasok elv6gz6s6re,

0 a kiizszolg6ltat6s kdr6be tartozb hullad6k kezel6s6re meghatarozott helyek es

l6tesitm6nyek ig6nyb ev6tel6re,
g) nyilvrlntart6si rendszer mrikddtetdsdre 6s a kdzszolgiitatis teljesit6s6vel 6sszeff.iggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilvrintartrisi, adatkezel6si 6s adatszolgdltatasi rendszer l6trehozas6hoz 6s folyamatos

mtiko dtetd sdhe z sziiksd ge s fe ltdte lek bizto s it 6sdr a,

i) a fogyaszt6k sziim6ra kcinnyen hozziferheto i.igyfdlszolg6lat ds t6jdkoztatiisi rendszer

mrik<idtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifogisok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitilsira,
k) a tev6kenysdg ell6t6s6hoz sziiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelSss6gi korben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijtds6hez az rngatlanhasznilo legal6bb 2 kiil<inbozo
rirmdrt 6kti gyijto ed6ny k6 ztil viilaszthasson,

m) tribblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolg6ltat6 6ltal biAositott zsiik
forgalmaz{sfua,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrlsi Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
hasznilatira.

A Kozszolg|ltat6 hullad6kgazd6lkodasi enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP12538-1012016
A K<izszolg iitat6 megfelelosdgi v6lem6nydnek szima: OHKT 30122-2'2017
A K<izszol gdltat6 mino sitd si engedd lydnek sz6ma: PEiKTF/S 7 4-3 I 2018

5. Mentesiil a Kiizszolgiitat6 a 4.1 pntban meghatitrozott kotelezettsdg6tol vis major
eset6n, tov6bb6 ha az 6nkorm6nyzat nem biaosit az rngatlanok megkozelit6s6hez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akonttl, amely a

Kiizszolgiltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes k<jzleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legk<izelebbi sz6llit6si napon koteles
szolgilltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt szrillitrisi napokon felhalmozodott
mennyisdgti telepiil6si hullad6k elsz6llitiisSra is.

6. A Kiizszolgiitat6jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitrls6t:



az onkorm6tyzat rendeletdben eloirtt6l elt6ro tdrol6ed6ny kihelyezdse eset6n,

ha a tarol6edenyben a telepi,il6si (kommunrllis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 aoiryag

keriilt elhelyezdsre (pl. forro hamu, ko-, dpitdsi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
ffiyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, stlyir titrgy, amely veszi-lyezteti a
hullad6ksz6llitrlssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendez6st, illetve iirtalmatlanit6sa soriin veszelyezteti a kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zdrt trlrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgr{ltat6t6l
v6silro lt jelzett zs6kb an kertil kihel y ezlsr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyezlsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nemlezirt, illetve s6ri.ilt ed6ny)
ha a trlrol6ed6ny kdri.il szabhlytalanul, annak mozgatiist 6s i.irit6st akad6lyoz6 m6don
t<ibblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a trirol6ed6nyek matric6jinak
hi6nya, illetve sertil6se eset6n.

7. Az alvr{llalkozfl lteljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolg6ltat6 jogosult alviilalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltat6 M
alvill lalko z6 ig6nyb ev6t el6t kdt eles az 6nko r miny zat szilmir a bej elenteni.
7.2. A Felek rogzitk, hogy az alviilalkoz6 tevekenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha magaj6rt volna el.

8. A Kiizszolgriltat6s teljesitdsdvel <isszefiiggo adatszolg6ltatris biztosit6sa drdekeben a
Kiizszolgiltat6 az 1./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiil<initett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgriltat6si tertiletr6l elsz6llitott
6s ilrt almat lanitott t elepril6s i hullad6k mennyiseg6t.

9. A k<izszolgilltatas ig6nybev6tel6re krjtelezettek a kozszolg6ltat6s teljesites6vel
kapcsolatos minosdgi dszrev6teleiket, kifogiisaikat irilsban a Kiizszolgiitat6 sz6khely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kdzszolgiltat6 koteles ir6sban 15 napon beltil megvdlaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
k<iteles a Kiizszolgiltat6 k6myezetszennyezes eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si
tw6kenys6g6vel okozati <isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az
Onkorm6nyzat helyi hullad6kkezeldsi k<izszolg6ltat6s rendj6roi sz616 rendeletdnek
rendelkez6s6t kifog6solja, a Kii?szolg6ttat6 30 napon beltil kdteles az tigyiratot - a panaszos
e g yidej ii drte s it6 se me I lett - az dnkorm 6ny zathoz megki.ildeni.

10. Kiizszolgiltat6s dija
10.1. A hullad6kgazd6lkodrisi ktizszolgiltatisi dijat a Magyar Energetikai 6s Krizmti-
szabilyozilsi Hivatal javaslatanak figyelembev6televel az llletlkes miniszter rendeletben
5'llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat keret6ben az illlambeszedi
a ktizszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkodrlsi
kcizszolgriltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozat szolgiltatirsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6srira koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k<izszolg6ltat6, a teleptil6si <inkormiinyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordin6l6 szery
feladatkor6nek gyakorldsdhoz sztiks6ges.
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A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kiizszolghltatrlsi dij felosztils6nak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslatanak figyelembev6tel6vel rendeletben illlapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgiltat6nak fi zetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2
A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkdzszolg6ltat6si dij meg6llapitrlsa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en trirt6nt.

Az ingatlanhaszn6l6k 6ltal fizetendo iirftdsi dijak:

Lakoss6gi dijak:

60literes ed6ny: 109,- Ft + Afa*

80literes ed6ny: 145,- Ft + Afa

110-120 literes ed6ny: 217,- Ft + Afa

Ipari (.gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

70 literes ed6ny: 158,- Ft + Afa

110-120 literes ed6ny: 259,- Ft + Afa

240 literes ed6ny: 543,- Ft + Afa

80literes ed6ny: 145,- Ft + Afa

I l0-120 literes ed6ny: 217,'Ft + Afa

240literes ed6ny: 448,- Ft + Afa

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dlewitelszeriien hasztdl6 termdszetes

szem6ly ingatlanhasznil6r6sz5re, a teleptil6si onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol|s alapjrin.

Tobblethulladdk gyiijtds6re szolg il6 zsdk ira: 361,- Ft+Afa/db.

Szerzodb Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA torv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el.

11. Attamihullad6kgazd6lkodisikiizfeladat-ellitis
1 1.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkodasi kdzfeladat ell6tasara l6trehozott szervezet

kijelolds6r6l, feladatkdrdrol, az adatkezelds modj6r6l, valamint az adatszolgiiltatilsi

k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l szol6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben

meghatiirozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodasi

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkdnien Mrik6d6 Rdszv6nytiirsas6got jelcilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolghltat6si dijakra vonatkoz6 sz6m16kat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatrls alapj6n Sllitja ki. A kozsznlgdltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6ml6zott
kdzszolgiitat6si dijr6l 6llft ki szdmlirt. Az ezzeldsszefligg6sben keletkezo dijkorrekci6 esetdn

minden helyt6ll6si kritelezettseg akozszolg6ltatot terheli. Az igy keletkezo kozszolg6ltat6si

dijktilonbd zet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes



szolg6ltatasi dijba beszSmitja. A k<izszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
ered5, a Koordinrll6 szerv iltal nem megfelelo adattartalommal ki6llftott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kclvetkezmdnydrt akozszolgirltat6t terheli a feleloss6g.

I1.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapida azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs k<izszalgdltatisi dijfizetes
meghatirozva az adatszolgilltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszefiigg6sben teljesites tortent. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illet6kes hat6srlgt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyzo
ingatlanok 6s sziiks6ges adat aik meg6llapit 6s a 6rdekeben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a

kozszolgiitat6nak, 6s felhivja a kiczszolg6ltat6t, hogy a megktldritt ingatlanokon vegzett
szolg|ltatits6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgiiltat6st
legkdsobb az drtesitds kdzhezveteldt k<iveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kovetoen - a kdzszolgl,ltato eltdro adatszolg6ltat6sa hiiinyriban - a Koordinril6
szery a k<i zszo lg 6 lt at as i d ij at az tngatlantul aj do no sn ak sz6nl6zza ki

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mlilzott ds az ingatlanhasznii6 6ltal hataridon beltil ki nem
fizet ett kii zszolgilltat 6s i d ij b ehajt 6s a 6rd ek6b en int 6 zked ik.

1 1.5 A Kozszolgiitato r6szdre akozszolgirltat6si szerzoddsben r<igzitett feladatok ellit6s6drt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkodrlsi kozszolgLltatisi dij meg6llapft6s6drt felelos
mini szt er 6lt a I meghat irr o zatt szolgilt at 6s i d ij at fi z et.

11.6 A krizszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felelos 6ltal kiadott
teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a k<izszolg6ltat6 teljesit6sevel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolg6ltat6 iital a Koordin6l6 szerv rlszbre a

rendszeres adatszolgiitat6s kereteben tortdno megktilddse a szolgirltat6si dij fizetdsdnek
felt6tele.
Az Onkormhnyzat k<iteles a teljesit6sigazolist a Krizszolgiitat6 rlszlre a teljesit6ssel erintett
idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesitdsigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, : ;gy a kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapc so latban ke letke z 5 kir it az Onko rm 6ny zat fe I 6 6rvdnye s iteni.

ll.7 2016. jrilius 1. napj6t6l a szolgiitat6si dijban a hullad6kgazd6lkodasi ktizszolg6ltat6s
teljes krizvetlen kdltsege megt6ritdsre keriil, igy a haszonanyag drtdkesitds6rol a Koordin6l6
szery gondoskodik igy, hogy a kdzszolglltato valamennyi haszonanyagot koteles a

Koordin6l6 szerv iital kijekilt szeryezetnek 6tadni. 2016. jrilius l. napj6t6l a haszonanyag-

6rt6kesit6sbol eredo bevetel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgSltat6si szerzodes Ht. 92lB. $ (2)
beke zdds szerinti megfelelo s eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjrin az Onkormdnyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst

annak megkdtdsdt vagy modosit6s6t k<ivetoen halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus tton megkiildi a Koordindl6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgfltatfsi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2018. febru6r 01. napj6val kezdodo hat6llyal, 2019. szeptember 30.
napj6ig kdtik.

Felek a szerzodest k6zos megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatjdk.



13. Akiizszolg6ltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kcizszolg6ltatdsi szerzo dds meg sziinik
a) a benrrc me glntir o zo tt ido tart am lej 6rt 6va l,
b) a Kdzszolgiltat6 jo gut6 d nd lki.ili me g sztind sd ve l,
c/ el6ll6ssal, ha a teljesft6s mdg nem kezdodcitt meg,
d) felmondrlssal
e) afelek kriz<is megegyezfls6vel.

13.1 Az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst a PolgSri T<irv6nykrinyvben
meghatirozott felmondrisi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a
Kdzszolg6ltat6

o a hullad6kgazd6lkodasi krizszolgiitatis ell6trisa sor6n a k<irnyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dOntds elofr6sait sflyosan
megs6rtette, 6s ennek tfinyfit a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

. a szerz6d6sben meg6llapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgriltat6si szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelosdgi v6lem6nnyel

13.2 A Ktizszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrvdnykcinyvben meghatiirozottakon trilmenoen a
kdzszolg6ltathsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

. az Onkormrinyzat a kdzszolgilltatisi szerzoddsben meghat6rozott k6telezetts6g6t -
a Kozszolg|ltat6 felsz6litrisa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kdzszolg6ltat6nak k6ft okoz, vagy akadilyozza a hullad6kgazd6lkod6si
kozszo lg6ltatas telj esit6s6t ; vagy

o a kozszalgriltatdsi szerzodds megk<it6sdt k<ivetoen hatrilyba ldpett jogszab6ly a
krizszolg6ltat6si szerzdd6s tartalmi elemeit /ugy viitoztatja meg, hogy az a
Kcizszolg6ltat6nak a hulladdkgazdSlkod6si kozszolg6ltatiis szerzdddsszerti
teljesitdse k<ir6be tartozb l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s mdrtdkben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzoddst a kozszolgiitat6 felmondja, a telepiil6si
<inkormiinyzathaladdktalanul gondoskodk azujkozszolghltat6 kiv6lasztdsrir6l.

A fentiek teljestldse esetdn akozszolgitltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondrlsi id6 alatt a kozszolgilltat6 a hulladdkgazd6lkod6si krizszolgdltat6st v6ltozatlanul
ellitja.

13.4 Ha a teljesitds az dnkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a
szerzodds neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves k<izszolg6ltatasi dij 5O%-
6nak megfelel6 meghirisul6si kdtbdr fizetdsdre kdteles.

14. Eljfrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kozszolgriltatrisi szerzodds megsztindse vagy megsz[intetdse esetdn a KcizszolgSltato az ij
kozszolg|ltat6 kiv6lasztisdig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolg6ltatast vSltozatlanul ellltja.
A hullad6kgazd6lkodasi k<izszolg6ltatrisi szerzodes megsztindse esetdn a krizszolgiiltatils
ellrltris6val kapcsolatos, folyamatban levo tigyek iratait ds nyilvdntartdsait a Kozszolgiitato a
telepiildsi <inkorm6nyzatnak akitzszolgiltatiisi szerzodds megsztin6se napj6n ifiadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egymits kriz<itti trirgyalisok
soran igyekeznek rendezni.



Amennyiben a jogvitSt a Felek trlrgyal6s ttjrln 60 napon belill nem tudjak rendezni, a bir6s6gi
eljrir6s lefolytatrls6ra a P6csi Jar6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a Pdcsi T<irv6nysz6k
illet6kess6g6t kotik ki.

16. Iirtesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos barmely igdnyt vagy nyilatkozatot, koveteldst irrisba kell
foglalni.
A szerzldes teljesftdsdvel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az dnkorm 6ny zat r6szdro l:
n6v: Hergenroder J6nos J6zsef polg6rmester
telefon: 06-691 354-154
e- mail : hiv atal@szederkeny. hu

a Kiizszolg iltat6 rd sz6rol :

n6v: Bir6 P6ter i.igyvezeto
telefon: 721 805-420
fax:721805-370
e-mail: delkom@d elkom. hu

17. Mecsek-Driva llullad6kgazdflkod6siProgram
A Kozszolg6ltat6 ktiteles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkodrisi projekt
keret6ben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszk<iziket a k<izszolg6ltatris teljesit6se kapcs6n.

Felek kritelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tan6cs hatirozatatnak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6,s brlrmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery) vagy hat6siry, vagy bir6s6g
annak 6rvdnytelens6gdt iilapitja m€g, ,igy a szerzodes tdbbi rdsze drvdnyes ds
kikdnyszeritheto, kivdve, ha andlktil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerz6ddsben nem szabiiyozott kdrddsekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rvdny (Ht.), a kozbeszerz6sekrSl szolo 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g <inkormdnyzatakol sz6lo 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny (M<itv), valamint a
Polg6ri Tdrvdnykonyw6l szolo 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendekezdsei, illetve a vonatkozb
iryazatijo gszabAlyok irrlnyad6 ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
me gegye zot, j6v6hagy 6lag irjik al6.

Szederk6ny, 2018. februir 8.
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KiizszolgSltat6


