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nulr,aoBxcnzoAr,xooAsl rdzszoI.,cAr,r,lrAsr szrnz6nns

amely ldtrejdtt egyrdszt: Gordisa Kiizs6g Onkorm 6nyz t^
szdkhely: 7853 Gordisa, Kossuth Lajos utca 12.

PIR szdm: 335261
ad6sziim: I 5335267 -1 -02
kdpviseli: Dr. Ginat Lior polgiiLrmester
mint cinkormiinyzat (a toviibbiakban: 6nkorm6nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunflis Szolgdltat6
Nonprolit Korl6tolt Felel6ss6gii Tdrsasdg
sz6khelye: 7632P€cs, Sikl6si rit 52.
cdgj egyzdkszim a: 02-09 -064 5 5 6

ad6szitma: 1 I 5 4 1 5 87 -2 -02
KUJ szama: 100279306
KTJ szima: I 00468989 /P6cs-Kcikdny Regioniilis
Hulladdkkeze16 Kdzpont/
KSH sz6ma: 1 1 5 41 587 -381 l -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezetti
mint K6zszol96ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

- tovribbiakban egytittesen: Felek - kdzdtt M alulirott helyen ds napon az al|bbi
feltdtelek mellett:

Szerzrid6 felek jelen k<izszolg6ltatdsi szerzodds megk<it6sekor figyelembe vettdk a

krizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-et, mely szerint a kdzbeszerzdsi

6rt6khat6rok:
a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatrirozott krizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si

6rtdkhatdrok (a tovribbiakban: uni6s 6rtdkhatdrok);
D) a k6zponti k6lts6gvet6sr6l sz6l6 tcirvdnyben meghatdrozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s

beszerzesi 6rt6khat6rok (a tovdbbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).
(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drtdkhatArokat a kdzponti

k6lts6gvet6sr<il sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghataromi. Az egyes beszerzdsi t6rgyak

eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -

uni6s drtdkhatiirokat a mindenkori kdlts6gvetdsi trirv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgdltatiis becsiilt drt6ke olyan szerz6d6s esetdben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatitrozotl id6re, n6gy 6vre vagy ann6l rcividebb idore kdtend6 szerz6d6s eset6n a

szerzrid6s id6tartama alatti ellenszolgiiltatris;
b) hatitrozallan id<ire kdtdtt szerz6dds vagy ndgy 6vnil hosszabb id6re kcitendo szerzod6s

esetdn a havi el lenszol gdltatds negyvennyolcszorosa.

A Magyar Koztarsas6g 2019. 6vi ktiltsdgvetds6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rvdny 72. $ (l)
bekezdese rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) ponda szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi

6rtdkhatdr 2019.janurir 1-jdt6l szolg6ltattis megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint'

Fetek meg6llapidak, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6dds nem esik a k6zbeszerz6si elj ririis

hat6lya at6.
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Szerzodb Felek a telepiil6si hulladdk gyiijt6sdre, szillitrlsra 6s kezel6sre vonatkoz6
ktizszolgiiltat6s folyamatoss6grfu:ak biaositdsa 6rdekdben a telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok ds kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormanyzati rendelet
vegrehajt6s6Lra az al{bbi szerz6d6st kdtik meg:

1. A szerztid6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi dnkorm inyzatair6l szolo 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi k6zi.igyek, valamint a helyben biaosithat6 kcizfeladatok kdrdben
elkitand6 helyi dnkormanyzati feladatok kdz6 tartozik kiilcinrisen a hullad6kgazd6lkodas ds a
kcimyezet-eg6szsdgiigy (ktiztisaas6g, telepiil6si krimyezet tisZasrlgrinak biaositrisa, rovar- 6s
169csdl6irtds).

A hutlad6k6l szol6 2012. 6vi CLXXXV. tdrvdny (a tovribbiakban: Ht.) 33. g (l ) bekezd6se
szerint a telepiildsi dnkormiinyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatris ell6tiisrit a
k6zszolg6ltat6val kdt6tt hulladdkgazdrilkod6si kcizszolg6ltatiisi szerz5dds ridan biaositja.

hatrirozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerz6dds cdlja, hogy Gordisa Kdzsd g k1zigazgatlsi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosoknal, hasznrll6kniil (a toviibbiakban egytitt:
ingatlanhasznril6) keletkez6 telepiildsi szikird hullad€k kezeldsdre fennrill6 kdzszol96ltatiissal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszabrilyoknak megfelel6en - az Onkormrinyzat ds a
Kiizszolgdltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k6telezettsd geit szabAlyozza.

2.
2,1' Az 6nkormrinyzat megbizza a Kiizszolgf lta t6t az alabb meghat6rozott feladatok
elvdgz6s6vel:
Gordisa Kcizsdg kozigazgatisi teriiletdn a teleptl6si hulladdk begyiijt6sdvel 6s elhelyezds
cdljab6l tdrtdno rendszeres elszillitdseval a szerzriddsben rdgzitett idotartamban, valamint
kezeldsdvel ds iiu'talmatlanitiisiival - a Mecsek-Drriva Hullad6kgazdrilkoddsi Program eszk<iz-
6s l6tesitm6nyrillomiinyrinak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolgrlltatrlsi szerz6d6s keretdben:

- vegyes hulladdk gyiijtdse, szlllitrisa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanitris 6vente egy alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/hulladdkgyiijtds

2.2. A Kdzszolg6ltatd a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzdsdt 2020. janurir l-jdn
megkezdi.

2.3' A jelen szerzld€,s alapjriLn a Kiizszolgiltatr6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak ds az dnkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiziir6lagosan jogosult
Gordisa K6zs6g kdzigazgatrisi tertiletdn a telepiil6si hulladdk gyrijt6s6re 6s kezeldsdre ir6nyul6
kdzszol giiltatasok el letdsfu a.

A krizszolgrlltatds megnevezdse: telepiildsi hulladdk gyiij tesdre ds kezel6s6re irrinyul6
kdzszolgiiltat6i feladatok ell6trlsa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhasznal6
a hdztartasi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k rdsz6t kdpezo vegyes hullad6k6ra is, a Hr. 39.$ (3)
bekezddsdre tekintettel.
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A k6zszol96ltat6s teljesitds6nek teriileti kiterjeddse: Gordisa Kdzs €gkdzigazgatAsi teriiletin.
A kdzszolgdltatds k<ir6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kiik6nyi Regiondlis
Hulladdkkezeki Krizpontban vagy ritrak66llom6son, illetve miis, k6myezetvddelmi, miikdddsi
enged6ltyel rendelkezo hulladdkkezelo ldtesitm6nyben.

3. Az_6nkorm6nyzatkiitelezetts6gvrilla16sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt k6zszolgriltat6s ell6tas6ra a Kiizszolgdltat6nak
kizi,r6lagos jogot biztos(t.

3.2. Az Onkormdnyzat kdtelezettsdget vrillal :

- a kdzszolgiiltat6s hatdkony 6s folyamatos ellAtitsAhoz a Kiizszolgdltatd szfunira
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltatiis6ra,

- a k6zszolgiiltatiis kdrdbe nem tartozl hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6gek
ktizszolgiiltat6ssal t6(6n6 6sszehangoLisdnak el6segitdsdre,

- a kcizszolgrlltat6snak a telepiildsen ve,gzett mas kdzszolg6ltatdsokkal val6
6sszehangoLis6nak elosegitdsdre,

- a Kiizszolg6ltat6 kiz6r6lagos kdzszolg6ltatdsi jogrinak biztosit6sdra,
- a telepUlds kdzszolgiiltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkoz6s6ban

n6v- 6s cimjegyzek 6tades6ra, adategyezet6sre,
- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok dtadesifua,
- az Onkormanyzal irllal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmeriilo kdlts6gek megtdritdsdre a Koordin6l6 szerv szbmhra,
- a telepiilesi ig6nyek kieldg(t6sdre alkalmas hullad6k gyiijt6sdre, szillitisdra, kezel6s6re

szolgel6 helyek ds l6tesitmdnyek meghatdrozitsitra. Ennek keret6ben kijeltili - a
Kiizszolgiltatrival egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a K6zszolgriltat6 dtvegye kdzteri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgriltatr5 6ltal alkalmazott g6pjiirmrivel nem tud behajtani,

- a hulladdkszallit6 jarmti szfumdra megfelel<i tifviszonyok biaositiisara, (ktildncis
tekintettel a t6li h6- es sikossiig-mentesitdsre, valamint a kdzrit rirszelvdnydbe bel6g6
farigak I evrlgris6ra),

- a kdzszolgriltatrisi szerz6dds kdzzdt6tel6rol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiil6nitett hutlad6kgyrij t6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6sdrol.

4. AKiizszolg6ltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) Ak<izszolgiiltat6gondoskodik:

- A hdzta(dsban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6t6si id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
16szdre az 6ves hullad6kgazdilkod6si kdzszolgriltat6si dij 50%-6t kell megillapitani.)

ii. Elkiildnitettengyiijt6tthulladdk
iii. Lom hulladdk dvente egy alkalommal
tdrtdn6 6sszegy[jtdsdrol, elsz6llitrisdr6l ds kezel6s6r6l.

- A gazddlkod6 szervezetekn6l keletkez6 hi.zlartasi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
Ssszegytijt6s6r6l, elszdltitris6r6l ds keze16s6r6l.
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- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyiijt<i ponton, hulladdkgyrijt5 udvarban a hullad6k
dtvdtel616l, 6sszegyiijtesdr6l, elsz6ltit6srir6l ds kezeldsdr<il.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvelds,szimvitel,bdrszirnfejtds
- adminisztriici6, nyilv6ntart6s, adatbiizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatris

c.) az Onkorm inyzattall egytittmi.ik6dve a fogyasa6k szAmfura kcinnyen hozzlflrhetit
iigyf6lszolg6lat ds t6j6koztat6si rendszer miikddtet6se (Krizponti iigyf6lszotg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si [t 58.), valamint a krizszolgiiltatiissal kapcsolatos lakossrigi tiij6koztatiis.

4.2, A Kiizszolgeltat6 kdtelezeftsiget viillal toviibbii:
a) a k6zszolgiiltatds folyamatos ds teljes krtrii elkitdsrfua,
b) a kcizszolgriltat6s meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kdmyezetv6delmi hat6s6g riltat meghat6rozott min5sit6si osa6ly szerinti

kdvetelm6nyek biztositrisrira ds a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si szerz6d6s hatdlyossrigdnak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a krizszolg6ltat6s teljesit6sdhez szUksdges mennyis6gii 6s min6s6gii jrirmt, g6p, eszk6z,
berendez6s biztositdsrir4 a sziiks6ges ldtszimt 6s kdpzetts6gii szakember alkalmarAsira,

e) a kdzszolgeltatiis folyamatos, biaonsaigos ds b6vithet<i teljesit6sdhez sziiksdges
fejlesddsek ds karbantart6sok elvdgzds6re,

f) a kdzszolgriltatris kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6sdre meghatiirozott helyek ds
l6tesitmdnyek ig6nybev6tel6re,

g) nyilvrintartdsi rendszer miik6dtetdsdre 6s a kcizszolgdltatas teljesitdsdvel <isszeffigg6
adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitds6re,

h) a nyilv:i,ntartiisi, adatkezelesi 6s adatszolgriltatiisi rendszer l6trehozasdhoz 6s folyamatos
mrikddtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biaositSsdra,

i) a fogyasa6k sziimdra kdnnyen hozzAfdrhelo iigyfdlszolgdlat 6s t6j6koaatrisi rendszer
mrikddtetdsdre,

j) a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megrillapitrisrira,
k) a tevikenysdg ell6t6srihoz sziiks6ges biaositiissal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kcirben bekcivetkezett Onkormiinyzatnak okozott esetleges kdrok
enyhitdsdre,

l) biaosida, hogy a vegyes hullad6k gyrijtdsdhez az ingatlanhasznril6 legafuibb 2 ktil<inb6zo
rirmdrt6kii gy iij t6eddny kdzi.il viilasahasson,

m) tdbblethulladdk elhelyezesdr szolgrit6, a Kdzszolgriltat6 6ltal biaositott zsdk
forgalmaz sbra,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszk<iz- ds ldtesitm6ny 6llomiinyrinak
haszn6[at6ra.

A Kiizszolgdltat6 hullad6kgazdrilkoddsi enged6ly6nek szirna: oKTF-Kpi2s38-t0/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, PE{KTFO/I55-7/2018, PE/KTFO/00363_2t2019.
A Kdzszolgilltat6 megfelel6s6gi v6lemdny6nek sz6ma: Kp-38633-512019.
A Krizszolgiiltat6 min6sitdsi engeddlydnek szitma: pE/KTFo/0s727-212019.,
PE/KTFO/o475 9 -6 t20 19., pE/KTFO/0674 8-2 t2019.
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5. Mentesiil a Kiizszolg6ltat6 a 4./ pontban meghatdrozott kdtelezettsdg6t6l vis maior
eset6n, toviibbii, ha az Onkormifuryzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan
[tviszonyokat ih6- 6s sikossiig mentessdg, illetve egydb okb6l jrirhatatlan a kozttl, amely a
Kiizszolgriltatri g6pj6rmiiveinek balesetmentes krizleked6sdt biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgriltatri az akad6ly elhrirulasat kclvet<i legkdzelebbi sz6llitasi napon kciteles
szolgaltatni, mely alkalommal kdteles az el6z6 elmaradt szallitasi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii teleptil6si hutladdk elszalli6sara is.

A Kiizszo196ltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszallitrisrit:
az tinkormiinyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6r6 tiirol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
ha a tiirol6ed6nyben a telepi.ildsi (kommun6lis) hullad6k ktir6be nem trtoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gytl6kony vagy
robban6 any ag, nagyobb terjedelmil, srilyri targy, amely veszdlyeZeti a

hulladdkszril litrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendezdst, kezelo berendezdst, illetve drtalmatlanit6sa soriin veszelyezleti a

k6rnyezetet.)
a hulladdk nem a szabvilnyos, z6rt trirol6ed6nyben, illetve nem a Kcizszolgiiltat6t6l
viisdrolt jelzett zsakban kertil kihelyezdsre,
a hulladdk oly m6don keri.il kihelyezdsre, hogy a tiirol6eddny mozgatesakor a kisz6r6diis
veszelye fenniill (nem lezdrt, illetve sdriilt eddny)
ha a trirol6eddny kdrUl szabdlytalanul, annak mozgatiist 6s iirit6st akadrilyoz6 m6don
t6bblethulladdk keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a tiirol6eddnyek matricrij6nak
hirinya, illetve sdriil6se eset6n.

7, Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgiltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolg{ltati az

alv6llalkoz6 igdnybevdtel6t kdteles az Onkormdnyzat szAmira bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvdllalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna e[.

8. A Kiizszolgriltatrls teljesit6sdvel cisszefiiggo adatszolg6ltat6s biztositilsa 6rdek6ben a

Kiizszolgriltat6 az l./ pontban meghatarozott szolg6ltatasi teriiletre vonatkoz6an elktildnitett
nyilv6ntart6si rendszert ktiteles vezetni, mely lartalmazza a szolg6ltatasi tertiletr<il elszallitott
6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hulladdk mennyisdg6t.

9. A k0zszolgiiltatiis igdnybev6tel6re kdtelezetteknek a kdzszolgriltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos minosdgi 6szrevdteleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg:lltat6 szdY'helyere (7632

Pdcs, Sikt6si u. 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6
kriteles azokat iriisban, 15 napon beliil megviilaszolni. Haladdktalanul int6zkeddsre k6teles a

Kiizszolgiltat6 kdmyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolgdltatasi tev6kenys6g6vel
okozati 6sszefi.iggesben van. Amennyiben a panasz, dszrev6tel az OnkormriLnyzat helyi
hullad6kkezeldsi kdzszolgriltatds rendj616l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifogrisolja, a

Kiizszolg6ltat6 30 napon beliil kciteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii 6(esit6se mellett-
az 6nkormrinyzathoz megkiildeni.
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f0. Kiizszolgdltatisdija
10.1. A hulladdkgazddlkodrisi k<izszolgrlltatesi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmii-
szab{lyoz{si Hivatal javaslatrinak figyelembevdteldvel az illetdkes miniszter rendeletben
6llapida meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjdn az Alluni hullad6kgazd6lkodasi krizfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a k6zszolgdltatrisi dijat 6s kifizeti a ktizszolgiiltat6knak a hulladdkgazddlkodrisi
kdzszolgriltatdsi dij meg6llapitrisri6rt felel<is miniszter riltal meghatiirozott szolgdltat6si dijat,
Az rillam e feladatainak ell6trisara koordin6l6 szervezetet (a tovdbbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgdltat6, a teleptildsi <inkormrlnyzat, valamint a hullad6kgazddlkoddsi
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordinril6 szerv
feladatkdrdnek gyakorliisiihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben dllapitja meg a beszedett kdzszolgiiltat6si dij felosaris6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatdnak figyelembevdtel6vel rendeletben Allapitja meg a
Koordin6l6 szerv iiltal a ktizszolgiiltat6nak fizetend6 szolgeltatasi dijat.

10.2 A k6zszolgriltat6 6ltal alkalmazoft kcizszolgriltatrlsi dij megrillapitrisa a Ht.46-48.9 6s
91.$, valamint a 64/2008. (1II.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tdrtdnt.

o) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal frzetendd lakossdei diiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6k tekintetdben a kdzszolgriltatdsi dijfizet6si
kdtelezetts6get az Onkormiiny zat tetjesiti.

Eddnymdret Darabszim Egys6gnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

110-120 liter 88 88,-

80 liter 0 65,-
60 liter* 0 49,-

*a 385D014.(Xn. 31.) Kom. rendelet szerint lak6ingatlant egyedill ds dletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes
szemCly ingatlanhaszn6l6 rdszCre, a telep0ldsi dnkormdnyzat 6ltal kiadom igazol6s alapjdn.

u"%nr, 
98,-Ft+AFA

120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)

I l0 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
I100 literes ed6ny:

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

887,. Ft + AFA

d) Tdb b I e t hu I I add k gyrijt6s6re szol griLt6 zslk 6ra.. 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Szerziidi5 Felek az iiltalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekinteteben mindenkor a hatiilyos
AFA-tcirvdny rendelkez6seinek megfelel6en jrirnak el.
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11. Allami hullad6kgazdilkodrlsi kiizfeladat-elLit6s
ll.l Az tillami hullad6kgazdrilkoddsi kdzfeladat ellAUsAra l6trehozott szetyezet
kijeltildsdrril, feladatkrir6r6l, az adatkezel6s m6djtir6l, valamint az adatszolgeltatasi
k6telezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjin a Kormiiny a Ht. 321A. g (l) bekezddsben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdritkod6si
Koordinril6 ds Vagyonkezelo Zrirtktjriien Miikdd6 Rdszvdnytrirsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordinrll6 szerv a kSzszolgriltatSsi dijaka vonatkoz6 sz6mliiLkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgdltat6s alapj6n 6llitja ki. A kdzszolgiltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgdltatasa esetdn a Koordinrll6 szerv a nem megfelel6 adatszolgeltatassal
drintett ingatlanhasznal6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iiltal legut6bb kiszimlinott
kdzszolg6ltatdsi dijr6l 6llit ki sziml6t. Az ezzel Ssszeftigg6sben keletkez6 dijkonekci6 esetdn
minden helytrill6si kcitelezetlsdg a Kcizszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolgalhtasi
dijkiildnbdzet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetend<i esed6kes
szolgiiltatasi dijba beszrimitja. A k<izszolgaltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgrlltat6srib6l
eredo, a Koordinril6 szerv iiltal nem megfelelo adattartalommal kiallitott szrimlikkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezmdny6rt a Kcizszolgriltat6t terheli a felel6ssdg.

ll.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgriltatdsb6l
kiindulva me96llapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kdzszolgriltatasi dijfizet6s
meghat6rrozva az adatszolgiitat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
<isszeftiggdsben teljesit6s tdrtdnt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kdrni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltatrisb6t hirlnyz6
ingatlanok ds sziiksdges adataik megiillapitiisa drdekdben.
A fentiek alapjdn rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kcizszolgiiltat6nak, ds felhivja a kdzszolgaltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltatiis6nak megfelel6en konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatest
legk6s6bb az drtesit6s kezhezvdtelet k<ivet<i 8 napon beltil.
A konekci6t krivet6en - a ktizszolgdltat6 elt6ro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordinal6
szerv a kdzszolg6ltat6si dijat az ingatlantulaj donosnak szAmliaza ki.

ll.4 A Koordinril6 szerv a kisz6mliizott es az ingatlanhasznal6 rlltal hat6ridon beliil ki nem
fi zetett kcizszolgdltat6si dij behajtdsa drdekdben intdzkedik.

ll.5 A Kdzszolgiiltat6 rdsz€re a kdzszolgdltatiisi szerz6d6sben rdgzitett feladatok ellatasadrt
a Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrilkodrisi ktizszol96ltatasi dij megdllapit6s66rt felel6s
miniszter iiltal meghatiirozott szolgalta6si dijat fizet.

I 1.6 A kdzszotgiiltat6 az Onkorm6nyzat, mint elkit6s6rt felel6s itltal kiadott
teljesltdsiga4oltissal igazolja, hogy a kdzszolgdltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A telj esitdsigazol6snak a kdzszolgriltat6 riltal a Koordindl6 szerv r',szdre a
rendszeres adatszolgiiltatds keretdben td(dno megkiildise a szolg5ltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkormrlnyzat kdteles a teljesitdsigazolest a Ktizszolgdltat6 rdszdre a teljesit6ssel drintett
id6szakot k6vet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm Anyzat a teljesitdsigazokis
kiadrisrival alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a ktizszolgeltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kdriit az OnkormiiLnyzat fel6 drv6nyesiteni.
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ll.7 A szolgrlltatdsi dijban a hulladdkgazddlkod6si krizszolg6ltat6s teljes kdzvetlen kdltsdge
megtdrit6sre kertil, igy a haszonanyag drtekesitdsdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv 6[tal kijeldlt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-drt6kesitdsb<jl ered<i bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazddlkodrisi k6zszolgrlltatrisi szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfelel6s6g6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az Onkormrinyzat a kdzszolg6ltatiisi szerz6d6st
annak megkcitdsdt vagy m6dositesiit kdvet6en haladdktalanul, de legkds6bb 8 napon beliil
elektronikus [ton megkiildi a Koordindl6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgdltatrisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janudr 01. napjdval kezd6do hatdllyal, hatiirozott idore,2029.
december 31. napjdig kdtik.

Felek a szerz<iddst kdz6s megegyez6ssel, csak irdsban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolgfltatrlsi szerz6d6s megsziin6se
A kdzszolgAltatiisi szerz<id6s megszrinik
a) a benne meghat6rozott id6tartam lej 6rt6vat,
b) a Kdzszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel,
c) el6lldssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddrt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek k6zris megegyez6s6vel.

13.1 Az Onkormiinyzat a kozszolgriltat6si szerzoddst a Polgri,ri Tcirvdnykdnyvben
meghatrirozott felmondrlsi okokon trilmen<ien akkor mondhatja fe[, ha a K6zszolgriltat6

- a hulladdkgazdrilkodiisi kdzszolgiiltatris ell6tiisa sor6n a krimyezet vddelmdre vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6srigi ddnt6s el6irrisait srilyosan megsdrtette, ds
ennek tdny6t a b(16s6g vagy a hat6srig jogerrisen megiillapitotta;

- a szerz6ddsben meg6llapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don s{rlyosan
megsdrtette;

- a hulladdkgazd6lkoddsi k6zszolgiiltatiisi szerz<iddst az Onkormiinyzat felmondja. ha a
Kcizszolgriltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfelelos6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolgriltat6 a Polg6ri Ttirvdnykcinyvben meghatiirozottakon trilmen<jen a
kdzszolgriltatrlsi szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorm6 nyzat a kdzszolgriltatrlsi szerzilddsben meghaterozott kdtelezetts6gdt - a
Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kdzszolgiiltat6nak
kiirt okoz, vagy akadhlyozza a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgriltatris teljesitdsdt; vagy

- a kdzszolg{ltatiisi szerzodds megk6t6set kdvetoen hatrilyba ldpett jogszabrily a
kdzszolgiiltatilsi szerz6d6s tartalmi elemeit lgy v6ltoztatja meg, hogy az a
KdzszolgiiLltat6nak a hullad6kgazdriLlkodrisi kdzszolgiiltatrls szerzoddsszerii teljesitdse
kdr6be tartoz6 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rtdkben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkodrisi szerz6ddst a kcizszolgdltat6 felmondja, a teleptildsi
6nkormiinyzat haladdktalanul gondoskodik az ij kozszolg|ltat6 kiv6lasa6srir6l.
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A fentiek teljesi.il6se esetdn a kdzszolgaltatesi szerzodds felmondeisi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt a Kdzszolg6ltat6 a hulladdkgazdrilkod6si k6zszolgdltatast v6ltozatlanul
ell6tj a.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormrlnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormanyzat az dves kiizszolgiiltatrisi dij 50%-anak
megfeleki meghirlsuliisi kdtbdr fi zetdsdre kdteles.

14. Eljdrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgdltat6si szerz6d6s megsziin6se vagy megsziintet6se eset6n a Kdzszolg6ltat6 az tj
kclzszolg6ltat6 kiv6lasa6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig a k<izszolgdltatast v6ltozatlanul elliida.
A hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltatdsi szerz6d6s megsziindse eset6n a kdzszolgdltatds
ellAtds6val kapcsolatos, folyamatban l6vo i.igyek iratait 6s nyilvAntartAsait a Kdzszolgiiltat6 a
teleptil6si rinkormdnyzatnak a k6zszolgdltafisi szerz6dds megsziin6se napj dln etadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymiis kdzcitti trirgyakisok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek tri,rgyakis [tj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6srigi
eljtir6s lefolytat6s6ra a P6csi Jrlrrlsbir6srig, illewe 6rt6khatrirt6l fiigg6en a Pdcsi T6rv6nysz6k
illet6kessdget kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerztid6ssel kapcsolatos brlrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerz6dds teljesit6sdvel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkoza ttdtelre jogosultak:

az dnkorm 6ny zat r6.szdr 6l:
n6v: Dr. Ginat Lior polg6rmester
telefon: 0 6 -7 2 / 37 9 -226
e-mail : jegy zo@kovacshida. hu

a Kiizszolg:iltatri r6sz6r6l :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon:721 805-420
e-mail: de lko m @delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizdr6lag a

szerzodds teljesitdsdvel dsszefi.iggo kapcsolattartds c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos drdekek 6rv6nyesit6se drdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds soriin a

kapcsol6d6 jogszabdlyok 6s adatvddelmi szabilyzataik rendelkez6sei szerint jemak el.

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazddlkoddsiProgram
A Ktizszolgiiltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt
keret6ben megval6su[6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdzdket a kbzszolgiitalits teljesitdse kapcsdn.

Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy akivetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

(,^,_
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6dds bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

drvinytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6srig
annak drvdnytelensdgdt dllapida meg, rigy a szerzodds tcibbi r6sze 6rvdnyes is
kik6nyszerithet6, kivdve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerz6d6st nem k6tdtte volna meg.
A jelen szerz6d6sben nem szabelyozott k6rddsekben els6sorban a hulladdk6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kcizbeszerzdsekol sz6l6 2015. 6vi CXLlIl. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszig 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1 . 6vi CLXXXX. tdrv6ny (MOtv), valamint a

Polgriri Tdrv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
iryazzti j o gszab 6l y ok i rrinyad6ak.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pics, Siklosr ut 52.

Cegjeg}rz6ksz6m: 02-09-064556
Ad6szr: 11541587-2-02

LLL
Gordisa Kiizs6g D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgdltat6
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