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Felek - k<jzritt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi

m6sr6szt:

- tov6bbiakban egytittesen:
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen k<izszolg6ltat6si szerzod6s megk<itdsekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kIzbeszerzesi
drtdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerzdsi ds koncesszi6s beszerz6si
ertdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akozponti krilts6gvet6sr6l sz6l6 tdrv6nyben meghat6rozott kcizbeszerzesi ds koncesszi6s
beszerzdsi drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti drt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tilrgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kdltsegvetesrol sz6l6 tdrv6nyben dvente kell meghatdrozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s drtdkhatdrokat a mindenkori kdltsegvet6si torvdnyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiiltat6s becsiilt 6rtdke olyan szerz6d6s esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott id6re, n6gy 6vre vagy annirl rdvidebb idore kritendo szerziSdds esetdn a
szerzod 6 s i dotartama al atti e I I ens zolgiltatis;

b) hatdrozatlan idore kdtdtt szerz6d6s vagy ndgy 6vn6l hosszabb id6re kdtendo szerzod,es
eset6n a havi ellenszolgdltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kciztiirsas5g 2019. 6vi kdlts6gvetds6rol szol6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzdsi
drtdkhat6r 2019.januilr l-j6t6l szolgiitatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapftjiik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a k<izbeszerz6si elj6r6s
hat6lya al6.
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Szerzodo Felek a telepi.il6si hullad6k gyrijt6s6re, szdllitdsra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6giinak biaosftrisa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s k0telezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sira az aklbbi szerzod6st kotik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszhg helyi cinkormitnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biaosithato k<izfeladatok kdrdben
ell6tand6 helyi onkorminyzati feladatok kozd tartozik ki.ilcin<lsen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a
kdrnyezet-eg6szs6gtigy (kriztisztasSg, teleptil6si kornyezet tisztas6ganak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezdese

szerint a telepiil6si cinkorm6nyzat a hullad6kgazddlkod6si kcizszolgdltat6s ell6t6sdt a

krizszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiiltatdsi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzSd6s az Onkormfnyzat K6pvisel6-testi.ilete
hatitrozata alapjan jcitt l6tre.

Kt.sz.

1.3. A jelen szerzodes cdlja, hogy Dr6vapiski Kdzsdg kozigazgatdsi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszndl6kndl (a tov6bbiakban egyi.itt:
ingatlanhasznil6) keletkezo teleptil6si szil6rd hullad6k kezel6sdre fenn6l16 k<izszolgilltatiissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorm6nyzat ds a

Kiizszolgiltat6 kcizdtti kapcsolatot, a Felek jogait es kcitelezetts6geit szabLlyozza.

)
2.L. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolg{ltat6t az alibb meghatdrozott feladatok
elv6gz6sdvel:
Dr6vapiski Kozsdg kdzigazgat6si tertiletdn a teleptildsi hullad6k begyrijtdsdvel es elhelyezds

c6ljdb6l tcirtdno rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkodilsi Program eszkoz-

6s l6tesitm6nyiillomriny6nak igenybev6tel6vel-, k<izszo196ltatisi szerz6dds kereteben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, sziilitisa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente k6t alkalommal
- elkiil<jnitett/szelektiv/hulladdkgyujtds

2,2. A Kiizszolg6ltat6 a 2.1. pontban meghatitrozott feladatok elvegzeset 2020. januar l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiitatfl, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabiiyoknak 6s az <inkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Dr6vapiski K<izsdg kdzigazgat6si tertilet6n a teleptildsi hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6sere
iranyul6 k<izszol gdltat6sok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytijt6sere 6s kezelesdre iranyul6
kozszolg6ltat6i feladatok ell6trlsa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahiutartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszltkepezo vegyes hulladekrlra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sdre tekintettel.
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A kozszolg6ltat6s teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: Dr6vapiski Kdzs69 kdzigazgatisi
teriiletdn.
A kdzszolg6ltat6s kordbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K<ik6nyi Region6lis
HulladdkkezelS Kcizpontban vagy 6trak66llom6son, illetve miis, kcirnyezetvddelmi, mtikcid6si
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelo ldtesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvfllaklsa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kdzszolgdltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. AzOnkormdnyzat kdtelezettsdget v6llal:
- a kcizszolg6ltatiis hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Ktizszolgiltat| szdmdra

sztiksd ges i nform6ci6k 6 s adatok szolgdltati.s ir a,
- a kcizszolg6ltat6s ktirdbe nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tevdkenysdgek

kcizszolg6ltat6ssal tcirtdno risszehangol6s6nak elosegit6sdre,
- a kozszolgiitat6snak a teleptildsen vegzett m6s kozszolgiitat6sokkal val6

6sszehangol6s6nak el6se git6sdre,
- a Kiizs zolgiltatil kiz6r6lagos kozszolgiltatrisi j og6nak biaositris6ra,
- a telepiilds k6zszolg6ltat6s igdnybev6teldre kcitelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoziis6ban

n d v - e s cimj e gy zek ittadds tr a, adate gy e zetd s re,
- kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiaddsira,
- az Onkormanyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb -6do., biztositott dijkedvezmdny vagy

mentessdg miatt felmertilo k6lts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szdmdra,
- a teleptil6si ig6nyek kiel6git6sdre alkalmas hullad6k gyrijtds6re, sziilitisira, kezeldsdre

szolgril6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatirozisdra. Ennek keretdben kijelcili - a
Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kiizszolgitltat6 6tvegye kciztertileten a hulladdkot azon ingatlanhasznill6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Ktizszolgiltat| 6ltal alkalmazott gdpjirmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 jrirmti szirmira megfelelo ritviszonyok biztosit6sara, (kiilcinos
tekintettel a tdli ho- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdzrit rirszelv6ny6be bel6g6
failgak leviig6s6ra),

- a kozszolg6ltat6si szerzodls kdzzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktilcinitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. AKiizszolgiltatilkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdztartdsban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellhtisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.S (4) bekezddse alapjdn az ingatlanhaszn6l6k
rdsz6,re az 6ves hullad6kgazd5lkod6si kdzszolgilltat6si dij 50%-ft kell meg6llapftani.)

ii. Elkiikinitetten gytijtdtt hulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente k6t alkalommal
tcirtdno cisszegytij t6sdro l, el sz6llit6s6r6l es kezel6s6rol.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hdnartirsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
6ssze gytij t6ser6l, elszril I it6s6r6l es kezelds6rol.
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- Az iitala i.izemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
etv6tel6r6l, ri sszegytij t6s6rol, elsz6llit6sdr6l 6s kezeles6rol.

b) Adminis ztrativ feladatok:
- konyvel6s, sz6mvitel, bdrsz6mfejtds
- adminis ztrdci6, nyilv6ntart 6s, adatbdzis-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormr{nyzattal egyi.ittmtikcidve a fogyaszt6k szilmira ktinnyen hozzifferhelo
tigyf6lszolg6lat 6s tdjdkoztatitsi rendszer mtikcidtetdse (K<izponti tigyf6lszolg6lat cime 7632

P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint a kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kotelezetts6get vdllal tov6bb6:
a) a k<izszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes kcirti ell6t6s6ra,

b) a kdzszolg6ltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6re,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si osztitly szerinti

k<ivetelm6nyek biaosit6sara es a minosit6si enged6ly hullad6kgazddlkod6si
kdzszolgSltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gti j6rmti, gep, eszkciz,

berendezds biaosit6s6ra, a sziiksdges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazisdra,
e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges

fej lesztdsek ds karbantart6sok elv6gzdsdre,

0 a krizszolgdltat6s k<irebe tartozo hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek es

letesitm6nyek igdnybev6tel6re,
g) nyilvantart6si rendszer mtik<idtet6s6re ds a kozszolgiitatds teljesites6vel <isszefliggo

adatszolgiltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgdltat5si rendszer l6trehozds6hoz 6s folyamatos

mtikddtet6sdhez sztiks6ges feltdtelek biztositisira,
i) a fogyaszt6k szSm6ra k<innyen hozziferhet6 iigyf6lszolgrilat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikodtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifogdsok 6s dszrevdtelek elintez6si rendj6nek meg6llapititsira,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kdrben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges kdrok

enyhit6s6re,
biztosida, hogy a vegyes hullad6k gyujt6s6hez az ingatlanhasznitl6legal6bb 2 kiilonbozo
rirm6rt6kri gytij toed6ny kdziil vril as zthas son,

t<ibblethullad6k elhelyezdsdt szolg6l6, a K<izszolg6ltat6 itltal biztositott zsik
forgalmazdsdra,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitmeny 6llomrlny6nak

haszn6lat6ra.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6tkod6si enged6lyenek szima: OKTF-KP12538-1012016,
pEiKFT/6 055-312017, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A K<izszolg6ltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek szdma: KP-38633- 5 12019.

A Krizszolgdltat6 min5sit6si enged6ly6nek szdma PE/KTFO 105727-212019.,
p E/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 I 20 19 .

l)

m)

(^,^.--
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6.

5. Mentesiil a Kdzszolgfiltatfl a 4./ pontban meghatilrozott k<itelezettsdgdtol vis maior
esetdn, tov6bbii, ha az Onkormdnyzat nem biaosft az ingatlanok megkrizelit6sdhez olyan
ritviszonyokat ftr6- 6s sikossilg mentess6g, illetve egyeb okb6l j6rhatatlan a kdnttl, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmuveinek balesetmentes kcizlekeddsdt biaosida. Ez esetben a
Ktizszolg{ltat6 az akad6ly elhdrul6s6t k<iveto legkrizelebbi sz6llit6si napon kriteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6ra is.

A Ktizszol giltatil j o gosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t :

az dnkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6eddny kihelyez6se eset6n,
ha a trirol6edenyben a telepiil6si (kommunrllis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, epit6si tcirmel6k, iillati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyf t6rgy, amely vesz6lyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhada a
gytijtoberendezdst, kezelo berendez6st, illetve rirtalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a
kdrnyezetet.)

- a hulladdk nem a szabvinyos, zart tdrol6eddnyben, illetve nem a Kcizszolg6ltat6tol
v6s6ro lt j elzett zs ilkban keriil kihe lyezd sre,

- a hulladdk oly m6don kertl kihelyezl,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem leziirt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a tiirol6ed6ny kdrtil szabdlytalanul, annak mozgat6st 6s tirft6st akadtiyozo m6don
tobblethullad6k keri.ilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a trirol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolg6ltat6 jogosult alv6ll.alkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgdltatd az
alv6llalkoz6 igenybev6tel6t kciteles az Onkorm ilnyzat szirmirabejelenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszol giltat6 rigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Ktizszolgiltatds teljesit6s6vel iisszeftiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa drdek6ben a
Ktizszolgfltat6 az 1./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilvdntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgitltat6si teriiletr6l elsz6llitott
ds 6rtalmatlanftott telepiildsi hulladdk mennyis6gdt.

9. A kcizszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kritelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg6ltat6 sz6khelydre (7632
Pdcs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6
kciteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kciteles a
Kiizszolgfltatri kcirnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolgiitatdsi tev6kenysdgdvel
okozati cisszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyr
hulladekkezelesi kozszolgiitatiis rendjerol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6sdt kifog6solja, a
Kiizszolg6ltat6 30 napon beliil k<iteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az On ko rm finyzathoz megktildeni.
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f0. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K<izmti-
szabiiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
illapida meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan az illlami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat keret6ben az iilam beszedi
a k<izszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hulladekgazd6lkod6si
k<izszolgSltat6si dij meg6llapitisilert felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgilltatitsi dijat,
Az 6llan e feladatainak ell6t6sara koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepi.il6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazddlkod6si
letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatk<ir6nek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben dllapitja meg a beszedett kdzszolg6ltatdsi dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben dllap(tja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kcizszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatisi dijat.

10.2 A kdzszolgilltat6 6ltal alkalmazott krizszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel5en t<irt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6k dltal fizetendf lakossdgi d[jak:

A termeszetes szem6ly ingatlanhaszndlok tekintetdben a krjzszolg6ltat6si dijfizetdsi
kdtelezettsd get az Onkormanyzat teljesiti.

Ed6nymeret Darabsziim Egysegnyi tiritdsi dij
Gt + afa)

110-120 liter 90 88r
80 liter 0 65'-

60 liter* 0 49;

*a38512014. (XIl.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyed0l ds dletvitelszenien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn 616 rdszdre, a telepiil6si dnkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

b) Ioari (qazddlkodi szervezetek\ d{iai:
110 literes ed6ny: 98'- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

i szervek ds szc)
110 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
1100 literes ed6ny:

88,- Ft + AFA
97,-Ft+ AFA

887,- Ft + AFA

d) Tdbblethulladdkgyrijt6s6re szolg6l6 zsitk 6ra: 361,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA-t<irv6ny rendelkezdseinek me gfeleloen j 6rnak el.
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11. Allamihullad6kgazddlkoddsikiizfeladat-ell6tds
1l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat elliltisfura l6trehozott szervezet
kijeltilesdrdl, feladatkcir6r6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgitltat6si
kdtelezetts6gek rdszletes szabdlyaft6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjhn a Kormdny a Hl 321A. $ (l) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi
Koordin6l6 ds VagyonkezeliS Zdrtkcinien Mrikddo Rdszv6nytrirsasrlgot jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a ktizszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.S (1) bekezd6se szerinti adatszolgitltat6s alapj6n 6llida ki. A k<izszolgiitat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltatrisa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgdltat6ssal
erintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6ml6zott
kozszolg6ltatdsi dij161 6llit ki szitmlirt. Az ezzel osszeftigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eseten
minden helytrilllsi kdtelezetts6,9 a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltat6si
dijktil<lnbdzet pozitiv merleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgrlltat6nak fizetend5 esed6kes
szolg6ltat6si dijba besz6mfda. A krizszolgaltato hiiinyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordiniil6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott szriml6kkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rt a Krizszolgiitat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6,16 szew az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok kordt, amelyre nincs kcizszolg6ltat6si dijfizetds
meghat6rozva az adatszolgitltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszefiiggdsben teljesitds tcirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hifunyz6
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdekdben.
A fentiek alaplin rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kozszolgriltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitatot, hogy a megktildritt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltatds6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6st
legkdsobb az eftesitds kezhezvdteldt koveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kcivetoen - a kdzszolgl,ltato eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kci zszol gdltat6s i dij at az ingatlantulaj dono sn ak szitmlizza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mldzott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beliil ki nem
frzetett ko zszolgiltatrls i dij behaj tris a 6 rd e k6b e n i ntd zke d i k.

ll.5 A Kdzszolgiitatoreszdre akdzszolg6ltat6si szerzod6sbenrogzitett feladatok ellititsdert
a Koordiniil6 szerv a hulladdkgazdalkoddsi k<izszolgriltat6si dij meg6llapft6sridrt felelos
m i ni szte r 6l tal me ghat ir ozott szolgiitatirsi dij at fi zet.

ll.6 A kdzszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felelos Sltal kiadott
teliesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a krizszolgdltat6 iital a Koordin6l6 szew rdszdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tort6no megkiild6se a szolgdltat6si dij fizet6s6nek
feltetele.
Az Onkormdnyzat kdteles a teljesit6sigazolilst a Kcizszolg6ltat6 r6,sz6re a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormrlnyzat a teljesit6sigazolis
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolgriltat6 jogosult ai ezzel
kapcsolatban keletkez6 kiri./- az 0nkorm6nyzat fele drvdnyesiteni.

6^^u-
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkoddsi k<izszolgrlltatiis teljes k<izvetlen kdlts6ge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag drt6kesit6ser6l a Koordin6lo szerv gondoskodik fgy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordinril6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltatrisi szerz6dds Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfelel6s eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerzoddst
annak megk<it6s6t vagy m6dosit6s6t krjvetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus fton megkiildi a Koordindl6 szerv rdszdre.

12, A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janudr 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hatirozott idore, 2029.
december 31. napj6ig kotik.

Felek a szerzbddst k<izos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltat6siszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megsz[inik
a) a bewre me ghat6rozott idotartam lej 6rt6val,
b) a Kozszo I giltato j o gut6d nelkiili me g sztin6 s6ve l,
c) elillissal, ha a teljesitds m6g nem kezdodott meg,
d) felmond6ssal
e) a felek kdz6s megegy ezds6vel.

13.1 Az Onkormanyzat a krizszolg6ltatrlsi szerzod6st a Polg6ri Tcirv6nyk<inyvben
meghatdrozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Ktizszolgiitato

- a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgdltat6s ell6t6sa sor6n a krirnyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d<int6s eloir6sait srilyosan megs6rtette, ds

ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;
- a szerzod6sben megrillapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette; 
..

- a hulladdkgazddlkod6si kozszolgiitattsi szerzodest az Onkormilnyzat felmondja, ha a
Kcizszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelos6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kcizszolg6ltat6 a Polgari Torvdnykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kcizszolg6ltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha
- az Onkorm6nyzat a kozszolgiitatisi szerzodesben meghatfurozott kotelezettsdg6t - a

Krizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s teljesitdsdt; vagy

- a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megkotds6t k<ivet6en hat6lyba l6pett jogszabdly a

krizszolgdltatrisi szerzodds tartalmi elemeit rigy villtonatja meg, hogy az a

K<izszolg6ltat6nak a hullad6kgazdillkodirsi k<izszolgdltat6s szerzodesszerti teljesitese

kor6be tartozo l6nyeges ds jogos 6rdekeit jelentos mdrtdkben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a kozszolgdltat6 felmondja, a telepiil6si
dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az irj kcizszolgdltat6 kiv6lasztdsirol.
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A fentiek teljestil6se eset6n a kdzszolg6ltat6si szerzodls felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Krizszolgilltato a hulladdkgazd5lkod6si kdzszolgiitatiist v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kcizszolg6ltat6si dij 50Yo-6nak
megfelelo meghirisul6si kritb6r fizet6s6re kdteles.

14. Eljrlris a szerzbdfls megsziin6se eset6n
A kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s megszrindse vagy megsztintetdse eset6n a Kcizszolgiiltat6 az ij
kozszolg6ltat6 kiv6lasztitsirig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgdltat6st vdltozatlanul ell6da.
A hulladdkgazdiikoditsi kdzszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se eset6n a kdzszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban ldvo tigyek iratait 6s nyilviintart6sait a Kdzszolgdltat6 a
telepiil6si dnkormanyzatnak a k<izszolgdltat6si szerzodd,s megsztin6se napjan ittadja.

f 5. Jogvitr{k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egym6s kdzcitti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek ttirgyal6s ritjrin 60 napon beli.il nem tudj6k rendemi, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fligg6en a P6csi Tcirvdnysz6k
illetekess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos bdrmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos Ugyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdszdrol:
n6v: Mali Zoltin polg6rmester
telefon: 06-721 580-500
e-mail : dravapiski@gmail.com

a Ktizszo I g 6ltat6 r eszer ol :

nev: Bir6 P6ter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@.delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cimdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerz6dds teljesit6s6vel tisszefiiggd kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos drdekek 6rvenyesit6se erdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabilyzataik rendelkez6sei szerint jrirnak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkoddsi Program
A K6zszolg6ltat6 kciteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkodrisi Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesftm6nyeket 6s eszkdz<iket akozszolg6ltatris teljesit6se kapcsiin.

Felek k6telezetts6get vrillalnak, hogy alivetik magukat a Tdrsul6si Taniics hatrirozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6dds b6rmelyik rendelkezdse, yagy annak valamelyik resze
6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6,9 vagy bir6s6g
annak 6rvdnytelens6g6t 6llapitja ffi€g, ,igy a szerzodes tobbi resze drvdnyes ds

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil bdrmelyik Fdl a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.
Ajelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. trirv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g dnkormilnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny (Motv), valamint a
Polgari Tdrv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab 6ly ok i rdnyad6ak.

Drrlvapiski r20lg.6v *t- ct-wJ-',-, h6nap (9.nap
D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikt6si rit 52.

C 6gjegyz6ksz6ryr : 02-09-0&t556
Ad6sz6m: ll5/lSBt-z-02

/ t[(--t/h
Drivapiski Kiizs6g Onko D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgfltat6
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