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HullADfiirccrzoAr,xonAsrr6zszor-cAr,rlrAsrszuRz6nns

Amely l6trejritt egyr6szrol: Giircsiiny Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khelye: 7833 Gdrcs<iny, Rrik6czi u. l.
PIR szrim: 332819
ad6sziim: 15332817 -2-02
k6pviseli: K6szegi Tam6s Gribor polg6rmester
m i nt O nko rmdny zat, a tovribbi akb an : O n ko r m 6ny zat

m6sr6szr6l: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunrilis Szolgiltatr6
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gii Tdrsasig
szdkhelye: 7 632 P ecs, Sikl6si it 52.
cd gS e gy zdkszdma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

adlszAma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ szlma:100279306
KTJ sziima: 1 00468989 /P6cs-Kcik6ny Region6lis
Hu I lad6kke zelo Kozp ontl ;
KSH szama: 1 I 54 I 587 -3811 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgdltatt6

- tovribbiakban egytittesen: Felek - k<izritt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

SzerziSdo felek jelen k<izszolg6ltat6si szerzodds megkcit6sekor f,rgyelembe vett6k a
kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kozbeszerzesi
6rt6khatarok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok) ;

b) akdzponti kdlts6gvet6sr6l sz6l6 t<irv6nyben meghatinozott kcizbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatrirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatrlrok).

(3) Az egyes beszerz6si tirgyak eset6ben alkalmazarrd6 nemzeti drt6khatrirokat a kcizponti
k<ilts6gvet6srol sz6l6 ttirvdnyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
eset6ben alkalmazandl - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatfurozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kcilts6gvet6si trirv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolghltatils becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott id5re, ndgy 6vre vagy ann6l rdvidebb idore k<jtendo szerzod6s eset6n a
szerzod€s id6tartama alatti ellens zolgiitatis;

b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzod1,s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtend6 szerzod6s
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K6ztilrsas6g 2019. 6vi k<ilts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t<irv6ny 72. g (1)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
lrtdkhatir 2019.janu6r 1-j6t6l szolgiitatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjiik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kozbeszerz6si eljarris
hatdlyaal6.
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Szerzildo Felek a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilitdsra 6s kezel6sre vonatkoz6
kozszolgSltat6s folyamatoss6g6nak biztositiisa 6rdek6ben a telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sdra az alSbbi szerzodest kcitik meg:

1. Aszerz6d6s c6lja

1.1. MagyarorszAg helyi rinkormanyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kciziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kdrdben
ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok koz6 tartozik kiil<indsen a hullad6kgazdSlkod6s 6s a
k<irnyezet-eg6szs6gtigy (kciAisztasiig, telepi.il6si krirnyezettisztasilginak biztositrisa, rovar- 6s

r6gcsril6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tovrlbbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a teleptil6si <inkormSnyzat a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s ell6ttisrit a

k<izszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkod5si kdzszolgSltatdsi szerzod6s ritjrin biztositja.

1.2. Jelen szerzodls az Onkorminyzat K6pvisel6-testtilete ..........s2.
hatirrozata alapjrin jritt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes celja, hogy Gdrcsdny K<izs6g kozigazgatilsi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokntil, binokosokn6l, haszn6l6knril (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznitl6) keletkezo telepiil6si szil6rd huilad6k kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg5ltatilssal
kapcsolatban a hatiilyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormrinyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 k<iz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kritelezettsdgeit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgiltatfit az alihb meghatirozott feladatok
elv69z6s6vel:
Gdrcs<iny K<izs6g kdzigazgat6si ter0let6n a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l trirt6n6 rendszeres elsz6llit6srlval a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanit6srival - a Mecsek-Driiva Hulladekgazdiikod6si Program eszkoz-
6s l6tesitm6nytlllom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, k<izszolgdltatdsi szerzodds keret6ben:

vegyes hullad6k gytijt6se, szAllitisa, kezeldse heti I alkalommal
lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
elkiikinitett I szelektiv I hullad6kgytij t6s

zcildhullad6k gytijt6se 6vente l0 alkalommal

2.2. AKilzszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elv6gz6set202l. janu6r 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjrin a Kiizszolgiitatil a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az rinkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Gdrcsdny K<izs6g kozigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re

ir6nyul6 krizszolgdltat6sok ell6t6sara.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6sdre es kezel6s6re ir6nyul6
kozszolgiitat6i feladatok ellilt6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznitlo



ahintartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszftkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezddsdre tekintettel.

A kdzszolg6ltat6s teljesft6s6nek teruleti kiterjed6se: Gdrcsdny K<izs6g kozigazgat6si teriilet6n.
A kcizszolg6ltatds k<irdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Krik6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve miis, kdrnyezetv6delmi, mrik<jd6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvillaldsa

3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt k<izszolgiltatis ellStiis6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiztir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az O n ko rm r{nyzat k<itelezetts6get v6llal :

a) a kdzszolgriltat6s hat6kony 6s folyamatos ellilti-sifitoz a Kiizszolgiltatf szilmilra
s ziiksd g e s inform 6ci 6 k 6 s adato k szolgiltatisdr a,

b) a kozszolg6ltatris krir6be nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kdzszolgiiltat6ssal t<irt6n6 6sszehangolSsrlnak el6segit6s6re,

c) a kdzszolgilltat6snak a telepiil6sen v6,gzett m6s kozszolgiitat6sokkal val6
<isszehangol6sanak el<isegit6s6re,

d) a Kiizszolgiitatdkizfu6lagos k<izszolgilltatSsi jogrinak biztosit6sara,
e) a teleptil6s kozszolgiitat6s ig6nybev6tel6re kcitelezett ingatlanhasznii6i vonatkoz6s6ban

n6 v- 6 s c imj e gy zdk iltadisitr a, adate gy ezet6 sre,
kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjdul szolgii6 adatok dtaddsira,
az dnkorminyzat riltal rendeletben, vagy egy6b -6don biztositott dijkedvezm6ny vagy
mentess6g miatt felmertilo ktilts6gek megtdrft6sdre a Koordin6l6 szerv szdmfura,
a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitirsira, kezel6s6re
szolgdl6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghatirozds5ra. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kdzszolgirltat6val egyedetve - azokat a gytijt<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgiltato iltvegye k<iztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Ktizszolgiltat6 riltal alkalmazott gdpjdrmtivel nem tud behajtani,
a hulladdksziilito j6rmti szAmdra megfeleki ritviszonyok biaositiisara, (ktikin<is
tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesit6sre, valamint a kozht tirszelv6ny6be bel6g6
fairyak levdg6siira),
a kdzszolgiltat6si szerz6dds kozzetetellro I a helyben szokiiso s m6don gondo skodik,
gondoskodik az elktil<jnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeserol.

4. A Kdzszolgr{ltat6 ktitelezetts6gei :

0
s)

h)

i)

i)
k)

4.1.
a)A

A
i.

kdzszolgiitat6 gondo skodik :

hdnartdsb an kel etke zo :

Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6'6s id6szakosan haszniilt ingatlanok eset6ben az ellitdsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdszdre az 6ves hulladdkgazd6lkodSsi kdzszolgiltat6si dij 50%-ilt kell meg6llapitani.)
Elki.ikinitetten gytijt<itt hulladdk
Lom hullad6k dvente egy alkalommal
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iv. Zdld hullad6k 6vente 10 alkalommal trirt6no cisszegyiijt6serol, elszallit6s6r6l 6s

kezel6s616l.

A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hiutartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hullad6k dsszegytij t6 sdr6 l, elszilllitdsar6 I 6s kezel6s6r6 l.
Az iitala iizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hullad6k
6tv6tel6r6 l, ri sszegytij t6s6r6l, elszfillitirsir6l 6s kezeld s6r6l.

b) Admini s ztrativ feladatok :

k<inyvel6s, sz6mvitel, b6rszlmfej t6s

adminisztrrici6, nyilvtintartris, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolg6ltatris

c.) az Onkorminyzattat egyiittmrikodve a fogyaszt6k szdmira kdnnyen hozzAferheto
iigyf6lszolg6lat 6s tiljlkoztatirsi rendszer mrik<idtet6se (K6zponti iigyf6lszolgrllat cime: 7632

P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgiltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi ti$6ko4atis.

4.2. A Kiizszolgiltat6 k<itelezetts6get vrillal tov6bbrl:
a) ak)zszolgirltatas folyamatos 6s teljes ktini ell6t6siira,
b) akdzszolgitltatris meghatirozotlrendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a k<imyezetv6delmi hat6sdg Sltal meghatiirozott minosit6si osztiiy szerinti

kcivetelm6nyek biztosit6sara 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolgfultatitsi szerz6d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a krizszolg6ltatris teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s minds6gri j6rmri, gep, eszkoz,

berendez6s biztosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mf 6s k6pzettsdgti szakember alkalmazisita,
e) a kdzszolgiitaths folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesit6s6hez sztiks6ges

fej le szt6sek 6s karbantartiisok elv6 gz6s6re,

f) a kdzszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

ldtesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrik<idtet6s6re 6s a k<izszolgiitatbs teljesit6sdvel <isszeftiggo

adatszolg6ltatds rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilviintart6si, adatkezel|,si 6s adatszolg6ltat6si

mtikddtet6 s6hez sztiks6 ge s tblt6telek biao sit 6sdr a,

rendszer l6trehozas6hoz 6s folyamatos

D a fogyaszt6k sz6m6ra k<innyen hozzdferheto tigyf6lszolg6lat 6,s ti$ekoztatiisi rendszer

mrikridtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapititsira,
tl a tev6kenys6g ell6t6sahoz sziiks6ges biztositiissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ssdgi kdrberr bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gytijt6sdhez az ingatlanhasznill6legal6bb 2 ktiltinbdzo

tirm6rt6kti gyiij toeddny ktiztil v6laszthas son,

m) tobblethulladdk elhelyez6s6t szolgiio, a Kozszolgiitat6 Sltal biztositott zsik
forgalmazisira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitmeny 6llom6nyitnak

haszntiatdra.

A K6zszolg6ltato hullad6kgazd6lkod6si engedely6nek sz.irma OKTF-KP12538-1012016,

PE/KFT/6 0 55 -3 12017, PE/KTFO I 155 -7 120 18, PE/KTFO/o 03 63 -2 I 20'.1 9.

A K<i zszo I g iitat6 me gfelelo s6 gi v6lem6ny6nek sz6ma: KP -38633 - 5 I 20 19 .

A Krizszol g 6ltat6 mino sitdsi enged6ly6nek sz6ma : PE/KTF O I 019 50'7 I 2020.

Min6sit6si osztdly: C/I.
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5. Mentesi.il a Kiizszolgiltatil a 4.1 pontban meghatarozott kotelezetts6g6t6l vis maior eset6n,
tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss5g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akozittl, amely a
Kdzszolgiltatil g6pjrlrmriveinek balesetnnentes krizleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kdzszolgflltat6 az akadily elhrirukisrit kdvet6 legkdzelebbi szallit6si napon k<jteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az el6z6 elmaradt szillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti telepiil6si hullad6k elszlllit6srira is.

6. A Kiizszolgfltatr6 jogosult megtagadni a hullad6k elszallitisit:
az dnkorminyzatrendelet6ben el<iirtt6l elt6ro trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a tiirol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, m&gezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tingy, amely veszelyezteti a
hulladdkszillft6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongdlhatja a
gytijt6berendez6st, kezelo berendezdst, illetve rlrtalmatlanitiisa soriln veszdlyezteti a
kcirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tirol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgitltat6t6l
v6saro lt j e I zett zs irkb an keriil kihe ly ez6 sre,
a hullad6k oly m6don kertil kihelyezl,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a
kisz6r6d6s veszdlye fenn6ll (nem lezirt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a tiirol6ed6ny kdriil szabillytalanul, annak mozgat6st 6s iiritdst akadalyoz6 m6don
t<ibblethulladdk keriilt kihelyez6sre
amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tarol6ed6nyek matric6jrinak
hiitny a, illetve s6rtil6se eset6n.

7- Az alviilalkoz6 / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vlgezhetd tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolg6ltatr6 az
alvillalkoz6 ig6nybev6teldt kclteles az Onkorm ilnyzat szitmdrabejelenteni.

7.2. A Felek rdgzrtik, hogy az alvdtllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgilltat6 rigy felel,
mintha maga jirtvolna el.

8. A Kiizszolgiltatits teljesit6s6vel cisszefiigg6 adatszolgdltat6s biztositiisa 6rdek6ben a
Kdzszolgitltatl az 1./ pontban meghatdrozott szolg6ltatdsi tertiletre vonatkoz6an elktil<jnitett
nyilv6ntartSsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiltatiisi tertiletrdl elszrillitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kcizszolg6ltatiis igdnybev6tel6re kcitelezetteknek a kdzszolgdltatds teljesit6s6vel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a K1zszolgeltitO sz6phely6re (7632
P6cs, Sikl6si [t 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacfmre kell cimezni, 6s a rozszolgittat6
kdteles azokat irdsban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k<ileles a
Kiizszolgiltat6 k<irnyezetszenrtyezds eset6ben, ha az a krizszolgriltat6si tev6kenys6g6vel
okozati <isszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkormrinyzat helyi
hullad6kke zellsi kOzszolgilltat6s rendj6roi sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolg{ltatri 30 napon beltil k<iteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesft6se mellett-
az O nko rm 6ny zathoz me gkiildeni.
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10. K0zszolgiltatfs dija

10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgSltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K<izmti-

szabiiyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel az illet6kes miniszter rendeletben

iilapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat keret6ben az Sllam beszedi

a kdzszolgriltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkodSsi

kozszolgiltatrlsi dij meg6llapitits66rt felelos miniszter 6ltal meghatitozott szolgilltatitsi dijat,

Az iilant e feladatainak ell6t6srlra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi krizszolg6ltat6, a telepiil6si tinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatktir6nek gyakorli.si*'rc2 sziiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgiitat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A

miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatrinak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a ktizszolg6ltat6nak fizetendo szolgilltatSsi dijat.

10.2

A kcizszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolgSltatisi dij meg6llapit6sa a Ht.46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 64 12008. 0II.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en t<irt6nt.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

60 liter* 81r

80 liter 108,-

110-120 liter 149,-

*a3g512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszenien haszn6l6 term6szetes

szem6ly ingatlanhasm 616 rdszdre, a telepiil6si Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolds alapj6n.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek)-dijgh

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(Ft)

110 I ter 164,-

120 1 ter 178,-

240 | ter 356,-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

110 ter 149,-

r20 ter 162,-

240 ter _ 324,-

1100 liter 1485,-
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Szerzodo Felek az itltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tcirvdny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak e l.

I 1. A[ami hullad6kgazdrilkoddsi kiizfeladat-ellitis

1f .1 Az 6llami hullad6kgazd6lkodrlsi kcizfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelcil6s6rol, feladatk<ir6rol, az adatkezei6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat:isi
k<itelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (I[. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjtln a Kormdny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben

meghatirozott feladatokra Koordiniil6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrllkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zitrtkdnien Mrik6d6 Il6szv6nytrirsasrigot jekilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szimlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgdltatds alapjan Sllitja ki. A ktizszolgiltato hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel<i adatszolg6ltatrissal

6rintett ingatlanhasznil6 tekintet6ben a Koordinril6 szerv iital legut6bb kiszitmlir;ott
kozszolgilltat6si dijr6l 6llit ki szitrriilt. Az ezzel <isszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n

minden helytrill6si k<itelezettseg akozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k<izszolgdltat6si
dijkiilcinbrizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szery a kozszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes

szolgiltatisi dijba beszdmitja. A kcizszolg6ltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgrlltat6s6b6l
ered<i, a Koordintil6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sziml6kkal
kapcsolatos valamennyi krjvetkezmdny6rt akozszolgiitat6tterheli a felel5ssdg.

lf 3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti
adatszolgiltat6sb6l kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs

k<izszolgriltat6si dijfizet6s meghatirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto,
hogy az ingatlannal risszeftigg6sben teljesitds t<irt6nt. A Koordin6l6 szerv e ktirben jogosult
ingyenesen adatot k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti
adatszolgilltat6sb6l hi6nyz6 ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kozszolgiltat6nak, 6s felhivja a krizszolg6ltat6t, hogy a megktild<itt ingatlanokon v6gzett

szolg6ltatas6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgSltat6st

legk6s6bb az 6rtesit6s kezhezvetel6t k<iveto 8 napon beltil.
A korrekci6t k<ivet6en - a krizszolgiitatl elt6ro adatszolgiitat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a ko zszolgiitat6s i d ij at az ingatlantu I aj do no sn ak szAmlilzza kr.

ll.4 A Koordinil6 szerv a kisziml6zott 6s azingatlanhasmiil6 Sltal hat6rid6n beltl ki nem
frzetett kozszolgdltat6 s i d ij behaj trisa 6rd e k6b e n i nt6 zked i k.

11.5 A Krizszolgiitat6 rdszdre akozszolg6ltatrisi szerzod6sben r<igzitett feladatok ell6t6s66rt

a KoordinSl6 szery a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si dij meg6llapitirsircrt felel6s

miniszter 6ltal meghatirozott szolgilltatisi dijat fizet.

11.6 A kdzszolg|ltato az 6nkorm6nyzat, mint ell6tSsdrt felelos 6ltal kiadott
teljesltisigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolgilltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgiitat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rfszdre a

rendszeres adatszolgitltat6s keret6ben trirt6no megktild6se a szolgitltat6si dij fizet6s6nek

felt6tele.
Az Onkorminyzat k<iteles a teljesit6sigazolilst aKdzszolgilltatl reszdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot krivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
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kiad6s6val alapos indok n6lki.il k6sedelembe esik, rigy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapc s o I atban ke I etkez i5 kir 6t az Onkorm 6ny zat fe I 6 6n'6ny e s f teni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6sikozszolghltat6s teljes kdzvetlen kcilts6ge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordinrll6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordinill6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinill6 szerv a hulladdkgazdrllkod6sikozszolgSltattisi szerzod6s Ht.92lB. S Q)
bekezd6s szerinti megfelel6s eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjfun az Onkorminyzat a krizszolg6ltatrisi szerzoddst
annak megkdt6s6t vagy m6dosit6srlt kdvet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv rdsz€re.

12. A kiizszolgfltatisi szerz6d6s hatilya

Felek jelen szerzod6st 2021. janufr 01. napj6val kezd6do hatrillyal hatdrozotl id6re, 2021.
december 31. napjfig kiitik.

Felek a szerzbd€st k<izcis megegyez6ssel, csak fr6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgiltat6si szerz6d6s megsziin6se

A kii zszolg6ltat6si szer zo d6s me g sz[inik
a) a benne meghattirozott id6tartam lejitrtix al,
b) a Kdzszolgiltat6 j o gut6d n6lkiili megsztinds6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6dcitt meg,
d) felmondrissal
e) a felek krizris megegyez6s6vel

13.1 Az Onkormanyzat a kilzszolg6ltatrisi szerzisdlst a PolgSri Trirv6nykcinyvben
meghatfuozott felmond6si okokon tflmenoen akkor mondhatja fel, ha a Krizszolgilltat6

a hullad6kgazd6lkod5si k<izszolgiiltatiis ell6t6sa sordn a krirnyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabillyok vagy a r5 vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s el5irrisait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta;
a szerzod6sben megdllapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don stlyosan
megs6rtette.

A hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szprzoddst az Onkorm6nyzat felmondja, ha a

Kozszolgiitat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolgdltat6 a Polgari Tcirv6nykrinyvben meghatdrozofiakon trilmenoen a

kozszolgfiltatdsi szerzodest akkor mondhatja fel, ha
az Onkorminyzat akdzszolg6ltat6si szerz6d6sben meghat:irozott k<itelezettsegdt - a

Ktizszolg6ltat6 felsz6litiisa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kcizszolgiitatonak
k6rt okoz, vagy akadrilyozza a hullad6kgazd6lkodrlsikozszolgirltatris teljesit6s6t; vagy
a kcizszolgriltat6si szerzodls megkot6s6t krivet6en hatrilyba l6pett jogszab:ily a

k<izszolgiiltat6si szerzodfls tartalmi elemeit rigy viitoztatja ffieg, hogy az a

{"^,--
tty



Kozszolgitltat6nak a hullad6kgazdiikodilsi k<izszolg6ltat6s szerzod6sszerti teljesitdse
kcir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelent6s mdrtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkod6si szerziidest a kdzszolgiltat6 felmondja, a teleptl6si
onkormanyzathaladdktalanul gondoskodik aztil kdzszolgiitat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgLiltatrisi szerziSdls felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt aKozszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolgiitatiist v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitls az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodes
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormanyzat az 6ves kcizszolgriltat6si dij 5}%o-inak
megfelelo meghirisukisi k<itb6r fizet6s6re koteles.

14. Eljdrfs a szerzdd6s megsziin6se eset6n

A krizszolgriltatSsi szerzodis megsziin6se vagy megsztntet6se eset6n a Kdzszolgiitat6 az u1

kozszolgdltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolg6ltat5st viitozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdrilkod6si k<izszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se eset6n a kdzszolg6ltat6s
ellrit6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait 6s nyilvilntartiisait a Kcizszolgilltat6 a

teleptil6si dnkorm6nyzatnakakozszolg6ltat6si szerzod€s megsz[in6se napjrin ifiadja.

15. Jogvitdk int6z6se

Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymhs krizdtti t6rgyalisok
sor6n igyekemek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek trlrgyal6s ftjan 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljar6s lefolytatiisara a Pdcsi Jarrisbir6srig, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k
illetdkess6g6t ki,tik ki.

16. Ertesit6sek

A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat r6sz6r5l:
n6v: K6szegi Tam6s Giibor polg6rmester
telefon: 721372-216
e-mail : koszegi@gorc sony. hu

a Kdzszo lg 5ltat6 r 6szir ol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Drriva Hullad6kgazdrilkodfsiProgram

A K<izszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdz<iket a krizszolgiitatis teljesftdse kapcs6n.
Felek kritelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6shg, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t illapitja ffieg, rigy a szerz6d6s t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s

kikenyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik F6l aszerz6d6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerz<id6sben nem szabilyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. trirvdny (Ht.), a kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. trirv6ny (Kbt.), a

Magyarorszag rinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (M<itv), valamint a

Polg6ri T<irv6nykdnyvrol sz6l6 2013. dvi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6lyok iranyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezot, j 6v6hagy olag irJ 5k al6,.

c-(r-Z -... h6nap. : nap

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgrlltat16
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