
Jtz- - L+ -(t- 4 -4tul o- tl tas.

HU L LAD frrce tzoAl, x oo A s r x o z sz o l-, cA I ra rA s t szERZ6 o n s

amely l6trejott egyr6szt: Ipacsfa Kiizs6g Onkormfnyzata
szdkhely: 7847 lpacsfa, Petofi u. 16.

PIR sziim: 335403
ad6sz6m: 1 533540 I -1 -02
k6pviseli: Pancsa Ferenc polg6rmester
mint <inkorm 6ny zat (a tov6bbi akban : O nko rm 6nyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgdltat6
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gii T6rsasig
szdkhelye: 7 632 Pecs,Sikl6si ttt 52.
c e gtr e gy zekszdma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 11541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozp ontl
KSH sz6ma: 1 1 541587-3 8 1 l -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Krizszol giiltat6, a tov5bbiakban : Kiizszolgri ltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozOtt az alulirott helyen 6s napon az alitbbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkdt6sekor figyelembe vett6k a

kozbeszerzdsekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a k<izbeszerz6si
6rtekhat6rok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatitrozott kiizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
drt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok) ;

b) akdzponti kdlts6gvet6sr6l sz6l6 t0rvdnyben meghat6rozott k6zbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatrirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatdrok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kcizponti
koltsdgvetdsrol sz6l6 torv6nyben 6vente kell meghatitrozni. Az egyes beszerz6si tirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khatilrokat a mindenkori kcilts6gvetdsi trirv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerzodds esetdben,
amely nem tartalmazza ateljes dijat:

a) hatinozott id6re, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb idore kdtendo szerzod6s esetdn a

szerzod6s idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;
b) hatitrozatlan idore kdtdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vndl hosszabb id6re kcitendo szerzod6s

esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Koadrsas6g 2019. 6vi koltsdgvetesdrol sz6lo 2018. 6vi L. tcirvdny 72. $ (l)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) ponda szerinti nemzeti k0zbeszerzesi
6rt6khat6r 2019.janudr l-j6t6l szolg6ltat6s megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjrln jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerzdsi elj6r6s
hatilya al6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hulladdk gytijt6s6re, sz6llitiisra 6s kezeldsre vonatkoz6
krizszolgdltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa erdekdben a telepiil6si hulladekhoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sina az al6bbi szerzod6st k<itik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi rinkorminyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tcirvdny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdzi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok koreben
ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok kiize tartozik ktil<inosen a hullad6kgazd6lkod6s es a
kornyezet-eg6szs6gi.igy (ktiztisaas6g, teleptil6si kdrnyezet tisztas6g6nak biztositdsa, rovar- ds

169cs616irtds).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezdese
szerint a teleptil6si <inkormiinyzat a hullad6kgazddlkod6si k<izszolgiiltat6s ell6t6s6t a
kdzszolgriltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltati.si szerzod6s ritjan biztosida.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorminyzat K6pvisel6-testtilete .... (. ......) Kt.sz.
hatitr ozata alapj 6n j 6tt ldtre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Ipacsfa Kdzs6g kdzigazgatisi teri.iletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egyi.itt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 teleptil6si szilird hullad6k kezel6s6re fenn6llo kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hatdlyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorm6nyzat ds a
Kiizszolgiltat6 krizdtti kapcsolatot, a Felekjogait ds kritelezettsdgeit szabillyozza.

2.
2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kiizszolgr{ltat6t az alihb meghat6rozott feladatok
elvegz6s6vel:
Ipacsfa Kdzs6g kdzigazgatrisi teriilet6n a telepiil6si hullad6k begyrijtdsdvel 6s elhelyezds
c6lj6b6l tdrt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkodiisi Program eszk<iz-
6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, k<izszolgdltatisi szerzod6s keretdben:

- vegyes hullad6k gytijtdse, szitllithsa, kezeldse heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente kdt alkalommal
- elkiil<initett /szelektiv/ hulladekgytijtds

2.2. A Ktizszolgriltatfl a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvegzeset2020.janu6r l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjin a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az <inkorminyzati rendeletnek megfelel6enkizfur6lagosan jogosult Ipacsfa
Kozs6g kdzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hulladdk gyrijtdsdre 6s kezelds6re ir6nyul6
kozszol g6ltatdsok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevezdse: telepiildsi hullad6k gyiijtdsdre es kezelesdre irrinyul6
ktizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahdztartisi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6sdre tekintettel.
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A kdzszolgSltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjedese: Ipacsfa Kdzs6g kdzigazgatasi teriiletdn.
A kdzszolgriltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a Kdk6nyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy iirak6iillomdson, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikrid6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvriltakisa
3.1. Az Onkormrinyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgfltat6nak
kiziir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az O nko rm 6 nyzat kcitelezettseget v6llal :

- a kozszolgilltatds hat6kony 6s folyamatos ellittitsithoz a Kiizszolgiltat6 szimira
sztiksd ge s inform6c i6 k 6 s adatok szol gtitatilsir a,

- a kcizszolg6ltat6s kcir6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kdzszolgilltatilssal tdrt6no risszehangol6s6nak elosegit6s6re,

- a k6zszolgiitat6snak a teleptil6sen v{gzett m6s kdzszolgiitat6sokkal val6
osszehangol6s6nak e16segit6sdre,

- a Kdzszolgr{ltat6 kiz6r6lagos kozszolgiitat6si j og6nak biaosit6s6ra,
- a telepiilds kdzszolg6ltatris igenybev6teldre kritelezett ingatlanhaszniil6i vonatkoziis6ban

nev- d s cimj e gy zek ifiadisdr a, ad ate gye zet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgrilo adatok ittadisira,
- az 0nkorm6nyzat itltal rendeletben, yagy egy6b m6don biaositott dijkedvezmerly yagy

mentessdg miatt felmertilo krilts6gek megtdrit6s6re a Koordiniil6 szerv szitmdra,
- a teleptildsi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitirsitra, kezeldsdre

szolg6l6 helyek ds l6tesitm6nyek meghatiroztsira. Ennek kereteben kijeldli - a

Kiizszolgdltatrival egyeztetve - azokat a gyiijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kozteri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjirmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmri szdmdra megfelelo ftviszonyok biztosit6s6ra, (ktiloncis
tekintettel a tdli h6- 6s sikossrig-mentesit6sre, valamint a kozbt tirszelv6ny6be bel6g6
faagak levSg6srira),

- akozszolg6ltatdsi szerz6d6s kozzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hulladdkgyiijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgtitat6 gondoskodik:

- A h6aart6sban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltbsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhasznSl6k
rdsz6re az dves hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltat6sidij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiil6nitetten gytijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k dvente kdt alkalommal
t6rt6no rissze gytij t6s6r6l, elszrillitris6r6l 6s kezel6s6rol.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hitztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
<i s sze gytij td sdr6 l, elszdllitdsdr6 I 6 s keze l6s 6ro l.
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- Az 6ltala iizemeltetett hulladdkgyujto ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hulladdk
etv6te1616l, osszegyrijt6s6rol, elszrlllit6s6r6l 6s kezeles6rol.

b) Adminis Arativ feladatok:
- krinyvel6s, sziimvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis rtrdci6, nyilviintart 6s, adatbilzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmrikcidve a fogyaszt6k szirmdra kdnnyen hozzdferheto
iigyfelszolgdlat 6s ti$ekoztatirsi rendszer mrikodtet6se (Kcizponti tigyfdlszolgrilat cime 7632
P6cs, Sikl6si tt 58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tdjekoztatds.

4.2. A Kdzszolghltat6 kOtelezetts6 get v6llal tov6bb6 :

a) akdzszolgdltat6s folyamatos 6s teljes kdrti ell6t6s6ra,
b) akozszolgiltat6s meghatitrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

kdvetelmdnyek biztositdsara es a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolg6ltat6si szerzodds hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiksdges mennyis6gti 6s minos6gu j6rmti, g6p, eszkoz,
berendezds biaosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsdra,

e) a krizszolgdltat6s folyamatos, biztonsigos 6s b6vithet6 teljesitds6hez sziiksdges
fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6 gz6s6re,

0 a krizszolg6ltat6s krjr6be tartozo hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek igdnybev6tel6re,
g) nyilv6ntartiisi rendszer mtikcidtetdsdre es a krizszolg6ltat6s teljesit6s6vel osszefiiggo

adatszolgdltat6s rendszeres teljesit6sdre,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi ds adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz ds folyamatos

m[ikcidtetes6hez sziiks6ges feltdtelek biztosit 6sitra,
i) a fogyaszt6k sz6mara k<innyen hozzdferheto iigyf6lszolgdlat 6s t5j6koztatiisi rendszer

mrikcidtetds6re,
j) afogyasaoi kifogdsok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendjdnek meg6llapitdsdra,
k) a tev6kenys6g ell6tds6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a felelossdgi kdrben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6sehez az ingatlanhasznril6 legal6bb 2 kiilonbozo
iirm6rt6kti gyrij t5ed6ny k<iztil v6laszthas son,

m) tdbblethulladek elhelyez6s6t szolg6l6, a K<izszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k
forgalmaz6sara,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkoddsi Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszn6latilra.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddly6nek szilma: OKTF-KP12538-1012016,
pE/KFT/6055-3t2017, PE/KTFO I 155-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 t2019.
A Kci zszo I g 5ltat6 me g fel el6 s6 gi v6lemdnydnek szitma: KP-3 8633 - 5 12019 .

A K<izszolg6ltat6 min5sit6si engeddlydnek szdma PE/KTFO105727-212019.,
PE/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 t2019.

M
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6.

5. Mentestil a Kiizszolgiltatil a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezetts6g6t6l vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
utviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akonltl, amely a

Ktizszolgdltat6 g6pjdrmtiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztosida. Ez esetben a

Kiizszolgrlltat6 az akad6ly elh6rul6srit kriveto legkrizelebbi szrlllit6si napon koteles
szolgilltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6ra is.

A Kiizszo I g6ltat6 j o gosult megtagadni a hul lad6k el sz6l lit6sdt :

az <inkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro t6rol6edeny kihelyez6se eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmeldk, 6llati tetem, mar6, m&gezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri tdrgy, amely vesz|lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gytijtoberendez€,st, kezelo berendezdst, illetve ilrtalmatlanitiisa sor6n veszllyezteti a

kdmyezetet.)
a hulladdk nem a szabv6nyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolghltat6t6l
vris6rolt j el zett zsitkban keriil kihelyez6sre,
a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenndll (nem lez6rt, illetve s6rtilt edeny)

- ha a trirol6ed6ny kciriil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akadiiyoz6 m6don
tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6eddnyek jelzese bevezetdsre keri.il - a tirol6ed6nyek matric6jAnak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgr{ltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Ktizszolgiltat6 az

alv6llalkoz6 igenybevdtel6t kdteles az Onkorm ilnyzat szitmira bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvillalkoz6 tev6kenysdg66rt a Kiizszolgiitatil rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgriltatds teljesit6sdvel osszeftiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgr{ltatf az l./ pontban meghatfuozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgilltat6si teri.iletrol elsz6llitott
ds drtalmatlanitott telepi.il6si hullad6k mennyiseg6t.

9, A kozszolg6ltat6s igdnybevdteldre kotelezetteknek a k6zszolg6ltat6s teljesitdsevel
kapcsolatos minosegi dszrev6teleit, kifogrisait ir6sban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632

Pdcs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kdzszolgriltat6
kriteles azokat iriisban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre ktiteles a

Ktizszolgriltat6 kdrnyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kozszolgiitatilsi tev6kenys6gdvel
okozati cisszefi.igg6sben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az OnkormSnyzat helyi
hullad6kkezel6si kdzszolgiitatis rendj6rol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Kiizszolg:iltatri 30 napon beltil kdteles az tigyiratot - a panaszos

az Onko rm 6ny zathoz me gktildeni.
egyidejri 6rtesit6se mellett-
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f0. Kdzszolgitltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es K<izmri-
szabiiyozhsi Hivatal javaslatrinak figyelembeveteldvel az illetdkes miniszter rendeletben
dllapida meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a k<izszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a krizszolg6ltat6knak a hullad6kgazdrilkodrisi
kdzszolg6ltat6si dij megdllapitdsiert felel6s miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatitsi dijat,
Az illlarr e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k<izszolgiiltat6, a telepiil6si rinkormdnyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodisi
ldtesitmeny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkrir6nek gyakorllsithoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgitltat6si dij feloszt6srinak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordinrll6 szerv iiltal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolgSltatitsi dijat.

10.2 A kdzszolg6ltat6 iital alkalmazott kdzszolg6ltatrisi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.g ds
91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tort6nt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal Jizetendd lakossdgi dijak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznalok tekintetdben a kdzszolg6ltat6si dijfizetdsi
kdtelezetts eget az Onkorm6nyzat telj esiti.

Ed6nym6ret Darabsziim Egys6gnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

110-l20liter 85 118,-
80 liter 0 86,-

60 liter* 0 64,'

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszerten haszt6l6 term6szetes
szemdly ingatlanhaszndl6 rd,szdre, a telepUl6si Onkormiinyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (eazddlkod1 szervezetek\ d{jai:
110 literes ed6ny: 131,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 143,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: I 310,- Ft + AFA

kalt,
110 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
ll00 literes ed6ny:

118,- Ft + AFA

d) Tdbblethulladdk gytijtdsdre szolg6l6 zsirk ira 361,- Ft+AIaidb.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 meghzetdse tekintetdben mindenkor a hatalyos
AFA-trirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j arnak el.

c)

129,-Ft+ AFA
I t7g,- Ft + AFA

dt-.--
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ll. Attami hullad6kgazdrilkodfsi kiizfeladat-ell6tfs
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ellfithsina l6trehozott szervezet
kijel6l6serol, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezdese alapjdn a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zdrtkdrien Mrikddo Rdszvenyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordinti6 szerv a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjin Sllitja ki. A kdzszolgdltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adatszolgiiltat6ssal
drintett ingatlanhasznil6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszimlflzott
kcizszolg6ltat6si dij161 6llit ki szimlii. Az ezzel osszefiiggdsben keletkezo dijkonekci6 eset6n

minden helyt6ll6si k<itelezettsEg a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k<izszolg6ltat6si

dijktilonbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes

szolg6ltat6si dijba besz6mida. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltat5s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdnydrt a Kozszolgiitat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgSltat6sb6l

kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kordt, amelyre nincs k<izszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefiiggdsben teljesit6s t<irt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot

kdrni az illet6kes hatos6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok es sziiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjdn rrigzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kozszolgriltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon vdgzett

szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgriltat6st

legk6s6bb az drtesitds kezhezvetel6t k<jveto 8 napon beltil.
A konekci6t kovetoen - a k6zszolgiitat6 elter6 adatszolgitltatilsa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s ze rv a ko zszol giitat 6s i d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szitmlinza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisziml6zott ds az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beliil ki nem

fizetett kozszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolg6ltat6 reszere akozszolgirltat6si szerzod6sben rogzitett feladatok ell6tes66rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij meg6llap(t6s66rt felelos
mini szter 6ltal me ghatitr ozott szol g6ltat6si dij at fi zet.

11.6 A kozszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos iital kiadott
teljesitdsigazolttssal igazolja, hogy a k6zszolg6ltato teljesit6sdvel kapcsolatban kifog6sa nem

meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a k<izszolgiitat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6sz6re a

rendszeres adatszolg6ltat6s kereteben tort6no megkiild6se a szolghltatSsi dij fizet6sdnek

feltetele.
Az Onkorminyzat k<iteles a teljesitdsigazol6st a Kozszolgiitat6 rdszlre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormdnyzat a teljesitdsigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lki.il k6sedelembe esik, rigy a kozszolgilltat6 jogosult az ezzel

kapc so I atban kel etkezo kir ii az Onkormrin y zat fele 6rvdnyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltatdsi dijban a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg5ltat6s teljes k<izvetlen kriltsdge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordiniilo szerv altal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesitesb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6,sHt.92lB. g (2)
bekezdds szerinti megfelelos egdt vizsgillja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a k6zszolg6ltat6si szerzodest
annak megkcitdsdt vagy m6dosit6s6t kcivet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdszere.

12. A kiizszolgdltatrirsi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janudr 01. napj6valkezdiSdb hat6llyal, hatirozott idore, 2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerz6d6st k<izcis megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgfltatrisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolgdltat6si szerz6d6s megszrinik
a) a benne me ghat6rozott id6tartam lej rlrtdval,
b ) a Kdzszol g6ltat6 j o gut6 d n6lktl i megszrin6sdvel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesftds m6g nem kezdodott meg,
d) felmond6ssal
e) a felek kdzds megegyez6s6vel.

13.1 Az Onkormrinyzat a k<izszolgrlltat6si szerzoddst a Polgtiri T<irvdnyk<inyvben
meghatirozott felmond6si okokon ttilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg iitat6

- a hulladdkgazddlkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kd,myezet vddelmdre vonatkoz6
jogszabillyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srlgi ddnt6s eloir6sait srilyosan megs6rtette, 6s
ennek tdny6t a bir6s6g vagy ahat6s6g jogerosen megrillapitotta;

' a szerzod6sben megdllapitott k<itelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette;

- a hullad6kgazd6lkoddsi k<izszolgdltatisi szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a
Ktizszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelos6gi
vdlem6nnyel.

13,2 A Ktizszolg6ltat6 a Polg6ri Torvdnykrinyvben meghatdrozottakon trilmenoen a
krizszolg6ltat6si szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormrinyzat a krizszolgriltat6si szerz6ddsben meghatdrozott k<itelezettsdg6t - a
K<izszolgrlltat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Krizszolg6liat6nak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladdkgazd6lkod6sikdzszolgitltat6s teljesit6s6t; vagy

- a kcizszolgiiltat6si szerzodes megkdtds6t kcivet6en hatdlyba l6pett jogszab6iy a
kdzszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy villtodatja fleg, hogy az a
Kdzszolg6ltat6nak a hulladdkgazd6lkodrisi krizszolgdltat6s szerzod6sszerti ieljesftese
k<irdbe tartoz6ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

f33 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6ddst a kcizszolgilltat6 felmondja, a telepiildsi
dnkornrdnyzathaladektalanul gondoskodik az rij kozszolgitltat6 kiv6lasztitsir6l.
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A fentiek teljesill6se eset6n a kcizszolg6ltat6si szerz6dds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a K6zszolg6ltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdst v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6dds
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves k<izszolg5ltat6si dij 5}%o-inak
megfelelo meghirisul6si kdtb6r fizet6s6re kdteles.

14. Eljr[rris a szerz6d6s megsztin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se vagy megsz[intet6se eset6n a Kozszolg6ltat6 az ij
kcizszolg6ltat6 kiv6lasztilsdig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgLiltatiist virltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltatrisi szerzodes megszrin6se eset6n a kcizszolg6ltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait es nyilv6ntartSsait a Kdzszolgdltat6 a

teleptil6si dnkorm6nyzatnak a kdzszolgSltat6si szerzodds megsztindse napjan 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitakat elsosorban az egym6s kozritti trirgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendemi, a bir6s6gi

elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6rdsbir6s6g, illetve 6rt6khatdrt6l fiiggoen a P6csi Tcirv6nyszek
illetdkess6g6t k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzodessel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdszdrol:
n6v: Pancsa Ferenc polg6rmester
telefon: 06-721 480-77 5

e-mai I : jegy zo@kovacshida. hu

a Kiizszolgriltatrl resz6rol :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsziim6t stb.) a Felek kizin6lag a

szerzod6s teljesit6s6vel <isszefiiggo kapcsolattartds c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsolod6

egydb jogos drdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sorin a

kapcsolod6 jogszab6lyok 6s adatvddelmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint jSrnak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdilkod6siProgram
A K<izszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszktizoket a k<izszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kotelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6gdt 6llapitja ffieg, irgy a szerzodds t6bbi rdsze ervdnyes es

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdt0tte volna meg.
A jelen szerzod6sben nem szabiiyozott kdrd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t<irvdny (Ht.), a kozbeszerzdsekrol sz6lo 2015. dvi CXLIII. tiirvdny (Kbt.), a
Magyarorsz6g <inkorminyzatair6l sz6lo 2011. dvi CLXXKX. t6rv6ny (Mdtv), valamint a
Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6lyok ir6nyad6 ak.

Ipacsfa, 2019.6v d-u c*u*-l-vt h6nap (6.nap

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si rit 52.

C6gjegfz6kszdm : 02-09-064556
Ad6sz6m: 1F41587-2-02

UL
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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