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Arrrely letrejott egyr6szrol a: Kilmdncsa Kiizs6g Onkormfnyzata
sz6khelye: 7538 K;ilm6ncsa, Kossuth u. 36.
k6pviseli: PeperS R6zsa polg6rmester
PIR sz6m: 397933
ad6sz6m: I 5397933-2-14
mint Onkormilnyzat, a tov6bbiakban: 6nko rminyzat

m6sreszrol a: D6l-Kom D6l-Dqnrintfili Kommunrilis Szolgr{ltat6
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gfi T{rsasig
sz6khelye: 7 632 P fics, Ilikl6si it 52.
ct gegy z5kszhma 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szirma: 1 I 5 41 5i37 -2-02
KUJ sz6ma: 10027930(>

KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis Hulla-
d6kkezelo Kozportt/;
KSH sz6m a: 1 1541587-3 8 1 t-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tovibbiakban: Kiizszolgiltat6

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alhbbi
feltetelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolgilltatdsi szerz6des megkcit6sekor figyelembe vett6k a kcizbeszer-
z6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint akozbeszerz6si 6rt6khat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatfirozottkozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si 6r-
t6khat6rok ( a tov6bbi akban : uni6 s 6rt6khat6rok) ;

/f a kozponti kciltsegvet6srol szol6 torvenyben meghatdrctzott kozbeszerzlsi 6s koncesszi6s
beszerz6si ertekhat6rok (a tovAbbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a krizponti
kolts6gvet6srol sz6l6 ttirv6nyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak ese-
t6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott - uni6s
6rtekhatdrokat a mindenkori kolts6gvet6si tcirv6nyben 6vente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgdltat6s becstilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatflrozott idore, n6gy 6vre vagy arur6l rrividebb idore k6ten do szerzod6s eset6n a szerzo-
d6s idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;

b) hatilrozatlan idore kdtott szerziSdls vagy n6gy 6v:n6l hosszabb idore kotend6 szerz6d6s
eset6n a havi ellenszolgdltat6s negyvennyolcszorosa.
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A Magyar Kozt6rsas6g2019.6vi k6lts6gvet6serol sz6l62018.6vi L. torv6ny 72. g (l) be-
kezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti klzbeszerz6si 6r-
t6khat6r 2019.janu6r 1-j6t6l szolgilltatirs megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatillya al6.

Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k. gytjt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6 k6zszol-
g6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6r;a 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsolod6 jogok

6s kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet vegrcha.jth-

sdra az al6bbi szerzoddst kotik meg:

l. A szerzfid6s c6lja, a ktizszolg:{ltat6s min6s6gi ism6rvei

1.1. Magyarorszdghelyi onkorm6nyzatairSl s2616 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kcjrcben

ell6tand6 helyi onkormilnyzati feladatok koz6 tartozik kiildnosen a hulladekgazd6lkod6s es a

k<imyezet-eg6szs6giigy (kriztisztasSg, teleptil6si ktimyezet tisztasiginak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616irt6s).

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

szerint a teleptil6si <inkorm6nyzat a trullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatds ell6t6sAt a k<izszol

g6ltat6val k6tdtt hullad6kgazd6lkoddsri kozszolg6ltat6si szerzodes ritj6n biztositja.

1.2, Jelen szerzodds az Onkorminyzat K6pviselo-testi.ilete a . . . ........ sz.

KT. hat6ro zata alapjhn j <itt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s c6lja, hogy Kdlm6ncsa Kozs6g kozigazgatSsi teriilet6n az ingatlantu-

lajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6.l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt: ingatlanhaszn6lo) kelet-

kezo telepiil6si szilird hullad6k lcezel6s6re fenn6116 kozszolglltat6ssal kapcsolatban - a hat6-

lyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az dnkorminyzat 6s a Kiizszolgiitat6 kozotti kapcso-

latot, a Felek jogait 6s kotelezettsegeit szabdlyozza.

2.

2.1. Az Onkormfunyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok

elvegz6s6vel:

K6lm6ncsa Kozs6g kozigazgat6si tertlet6n a telepiil6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s elhelyez6s

c61j6b6l tort6no rendszeres elsz6llitirs6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodisi Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nyber,6tel6vel-, k6zszolgilltatisi szerzod6s keret6bcn:

vegyes hullad6k gytijt6se, sz6,llitbsa, kezel6se heti 1 alkalommal
lomtalanit6s 6vente kett6 alkal.ommal

elki,ikinitett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s
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2.2. A Ktizszolghltat6 a 2.1. pontban meghatSrozott feladatok elv6gz1s6t2O2l.06.01. nap-
j6n megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjdn a Kiizszolg{ltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6 jog-
szab6lyoknak 6s az <inkormAnyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult K6lm6n-
csa Kozs6g kdzigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gffit6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kozszol g6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kdzszolgaltatds megnevezdse: teleptilesi hullad6k g,yrijt6sere 6s kezel6s6re ir6nyul6 koz-
szolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszndlo a
hdnarthsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszet klpezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
A kozszolg6ltat6s teljesites6nek tertileti kiterjed6se: K6lm6ncsa Kdzs6g kdzigazgat6si teriile-
t6n.

A kcizszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdk6nyi Region6lis Hul-
ladekkezelo Kozpontban vagy 6trako6llom6son, illetve m6s, kornyezetv6delmi, mrikod6si
engedellyel rendelkezo hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkorminyzatkOtelezetts6gvfllal6sa

-1.1. Az C)nkormilnyzat a 2. pontban irt kozszolgiitatds ell6t6s6ra a Kdzszolgiltat6nak
krzdrolagos jogot biztosit.

3,2. Az 6nkorminyzatkotelezetts6get v6ltal:
akozszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz aKozszolg6ltat6 sz6m6ra sztik-
s6ges inform6ci6k 6s adatok szolgdltathsdra,
akozszolg6ltat6s kdrebe nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek kdzszolg6l-
tatdssal t<irt6n6 osszehangol6s6nak elosegit6s6re,
akdzszolg6ltat6snak a teleptil6senvlgzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6 dsszehango-
l6s6nak el6segit6s6re,

aKdzszolgilltat6 kiz6r6lagos kozszolgilltatdsi jog6nak biztosit6sdra az dnkorm6nyzati
tul aj donban I ev6 hull ad lkgazddlkod6si I 6tesitrndnyek vonatkoz6s 6b an,

a telepil6s kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kotr:lezett ingatlanhasznilloi vonatkoz6s6-
ban n6v- es cimjegyzbk iltaddshra, adategyezet6sre,
kedvezmeny, mentesseg eset6n annak alapj6ul szolgiil6 adatok 6tad6s6ra,
az dnkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmeri.il6 kcilts6gek megtririt6s6re a Koordinii6 szew szimira,
a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szilllitfusilr4 kezel6s6re
szolg6l6 helyek 6s l6tesitmenyek meg)tatfuroz6siira. Ennek keret6ben kijekili - aKoz-
szolgilltat6val egyeztetve - azokat a gffit6pontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a
Kdzszolgdltato 6tvegye k<iztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasznil6kt6l, mely in-
gatlanokhoz aKozszolgdltat6 6ltal alkalmazott gdpjirmtivel nem tud behajtani,
a hullad6kszdllit6 j6rmii szilmdra megfelelS ritviszonyok biztosit6s6ra, (ktil6nos tekin-
tettel a t61i h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozut rirszelv6ny6be bel6g6 fa-
6gaklevdgds6ra),
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akozszolgilltat6si szerzod6s kozzltltellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elk0lonitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszerue-
zeserll.

4. AKiizszolgiitat6kiitelez:etts6gei:

4.1.

a) Ak<izszolgilltat6gondoskodik.:
A hiztartilsb an kel etkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egy alkalommal (Udtil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok

eset6ben az ellilthsi idoszak 6 h6nap - 6prilist5l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$

(4) bekezd6se alapjirn az ingatlanhaszn6l6k r6sz6re az 6ves hullad6kgazd6lkod6si

kcizszolg6ltat6si dij 50%-et kell meg6llapitani.)
ii. Elkiilonitettengyrijtotthullad6k
iii. Lom hullad6k 6verrte k.etto alkalommal ttirten6

tort6n6 osszegytijt6s6rol, elszdllit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo htztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulla-

d6k osszegy0jt6s6r6l, elsz;6llit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

Az Lltala tizemeltetett hullad6kgyujto ponton, hulladekgytijto udvarban a hulladek at-

v6tel6r6l, risszegffit6s6r6l, elsz6llit6s6rol es kezeles6rol.

b) Adminisztrativ feladatok:

konyvel6s, sz6mvitel, b6rr;zSmfejt6s

admi nisztr6ci6, nyilv6ntatt6s, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolgiltat6s

c.) az dnkorm hnyzattal eg;ytittmrikodve a fogyaszt6k szimira krinnyen hozziferheto

iigyfelszolg6lat 6s thjlkoztatilsi rendszer mtiktidtet6se (K<izponti tigyf6lszolgilat cime: 7632

P6cs, Sikl6si tt 58.), valamint akozszolgilltatfssal kapcsolatos lakoss6gi tdjbkoztaths.

4.2. A Kiizszolgfltat6 kotelezettsilget v6llal tov6bb6:

a) akozszolgdltatis folyamatosr 6s teljes koni ell6t6s6ra,

b) akozszolgirltat6s meghatilrozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesit6sere,

c) a kornyezetv6delmi hat6s6g 61tal meghathrozott minSsit6si oszt"iiy szerinti kovetelm6-

nyek biztosit6siira 6s a min6sitesi engedely hullad6kgazd6lkod5si k<izszolg6ltat6si szer-

z6d6s hat6lyoss6g6nak idej e alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez r;ztiks6ges mennyis6gu 6s minos6gu jSrmti, gbp, eszkoz,

berendez6s biztosit6s6ra, a sztiksdges letsz6mi 6s k6pzetts6gti szakember alkalmat.isarzr.

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez szi.iksdges fejleszte-

sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6ro,

0 a kozszolg6ltat6s k6r6be tarloz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s l6tesitm6-

nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikridtet6s6re 6s aklzszolgilltatils teljesit6s6vel 6sszefiiggo adat-

szolgilltaths rends zeres telj esi t6s ere,
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h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si lendr;zer lltrehozdsihoz 6s folyamatos
mrikodtetes6hez sziiks6ges felt6telek biztosit6s6ra,

i) a fogyaszt6k szilrnilra krinnyen hozz|f5rhet6 iig1,f6ls zolgAlat 6s tiljlkoztat6si rendszer
mukodtet6s6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6rrek meg6llapit6s6ra,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel<i fedezetet

rryfjt a felelossegi kcirben bekovetkezett Onkormiloyza.tnak okozott esetleges k6rok eny-
hit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladek gytijt6s6hez az ingallathasznii6legal6bb 2 ktil6nbozo
ti rm6rt6kri gyrij t6 ed6ny k6ztil vdl aszthas son,

m) tobblethulladek elhelyezes6t szolg6l6, a Kdzszolg6.ltatd 6ltal biaositott zs6k forgalmazl-
s6ra,

n) it Mccsck-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz.- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszn6latara.

A Kozszolgilltato hulladekgazd6lkod6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO100202-812021
A Ko zszol g iitat6 megfel elo segi v6lem6ny6nek szhma: ll<P 126937 -2 I 2020.
A Ko zszo I g 6ltat6 mi no sit6si enged6ly6nek sz6ma : P E/I(TF O I 0 1582 -2 I 2021
Min6sit6si oszt6ly: C/I.

5. Mentestil a Kiizszolgiitatf a 4./ pontban meghathrozott k<itelezettsdgltol vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az 6nkormfunyzat nem biztos it az ingatlirnok megkrizelft6s6hez olyan ritvi-
szonyokat ftr6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egyeb okb6l i6rhatatlan akozit/, amely aKdz-
szolg6ltat6 gepj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositja. Ez esetben a Kiizszolgdl-
tat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkozelebbi sz6llit6si napon k<iteles szolg6ltatni, mely
alkalotntral koteles az elozo ehnaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gri telepi,ile-
si hulladek elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiitat6jogosult megtagadni a hulladek elsziillit6sdt:
az onkormilnyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a t6roloed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag ke-
riilt elhelyez€,sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si 1.ormel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagl,ott zsirad6k, gyul6kony vagy rob-
ban6 anyag, nagyobb terjedelmti, sirlyri tfurgy, amely veszllyezteti a hullad6ksz6llit6s-
sal foglalkoz6 alkalmazott eg1szs6g6t, vagy megrong6lhatja a gytijt6berendez6st, ke-
zelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a kornyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zitrt ttrol6ed6nyben,, illetve nem a Kdzszolgiltat6t6l
v6s drol t jelzett zs 6kban kertil kihel y ezesr e,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6-
d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)
ha a t6rol6ed6ny kortil szab6lytalanul, annak mozgatdst 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don
tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kerlil - a t6rol6edenyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.
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7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si s,eg6d / ig6nybev6tel6vel vlgezhetii tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgriltat6 jogosult alv6llalkozo(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgriltat6 az alvhl-
I alkoz6 ig6nybev6tel6t kciteles az Onlko rm ilny zat szimtr a bej elenteni.

7.2. A Felek rogzitik,hogy ttz alv6llalkoz6 tevekenys6ge6rt a Kiizszolg6ltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltat{s teljesrit6sevel osszefiiggo adatszolg6ltatds biztosit6sa erdekeben a

Kdzszolgitltat6 az l./ pontban neghatdrozott szolgdltat6si tertiletre vonatkoz6an elkulonitett
nyilv6ntartdsi rendszert k<iteles vezel:.ni, mely tartalmazza a szolgdltat6si teriiletrol elszdllitott
6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis 6g6t.

9. A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tr:lere kotelezettcknek a kozszolg6ltat6s teljcsit6s6vel kap-
csolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiltat6 szekhelyere (7632 Pccs,

Sikl6si ttt 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 116. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6 kote-
les azokat ir6sban, 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre koteles aKdz-
szolg6ltat6 kornyezetszenrryezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel okozati
cisszefligg6sben van. Amemyib<)n a panasz, 6szrev6tel az dnkormhnyzathelyi hulladlk,keze-
l6si k<izszolg6ltat5s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a Kiizszolgdltat6
30 naponbeltil koteles az iigyiratot - apanaszos egyidejti ertesitese mellett- az 6nkorm{rr1-
zathoz megktildeni.

10. Kiizszolgiltatrfls dij a

10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai cs Kozrnii-
szabfllyozilsi Hivatal javaslat6nal< figyelembev6teldvel az illetekes miniszter rcnclclctbcn alla
pitja meg 6s a Koordin6l6 szerv srzedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilam"i hullad6kgazd6lkodSsi kozfeladat keret6ben az 6llam beszedi
ak6zszolg6ltat6si dijat 6s kifizel.i al<ozszolgSltat6knak a hullad6kgazdilkod6si k6zszolg6lta-
t6si dij meg6llapitis66rt felel6s nfniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat.
Az tilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin616 szcrv)
hoz l6tre.

A helyi ktizszolgiltat6, a telepiil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si l6tesit-
m6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv feladatkor6-
nek gyakorlilsihoz sztiks6ges.

A miniszter rendeletben illlapitjtr meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv jirvaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal akozszctl;,,6ltat6nak fizetendo szolg6ltatdsi dijat.
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10.2

A kozszolgdltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa aHt. 46-48.g 6s 91.g,
valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seir:rek megfelel6en t<irt6nt. Az ingat-
lanhasznilok altal fizetendo iirit6si dijak:

Ipari (eazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Lakoss6qi dijak:
60literes ed6ny:

80literes ed6ny:

110-120literes ed6ny:

110 literes ed6ny:

120 literes ed6ny:

240 literes ed6ny:

1100 literes ed6ny:

I l0 literes edeny:

120 literes ed6ny:

240 literes ed6ny:

i 100 literes ed6ny:

56,- Ft + Afa*
75,- Ft + Afa
102,- Ft + Afa

114,- Ft + Afa
115,- Ft + Afa
250,-Ft+ Afa

1 145,- Ft + Afa

103,- Ft + Ara
ll2,-Ft+ Afa
224,-Ft+ Afa

I O2g,- Ft + Afa

{ llt.91.$ (6) bekezdes szerinti kdlts6evet6si szervek 6s szeci6lis int6zmeny

+a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant eg1'ediil 6s 6letvitelszeriien haszn6l6 term6szetes

szernely ingatlanhaszn6l6 r6sz6re, a telepi,il6si onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Tobblethullad6k gytijt6s6re szolg6l6 zsdk 6ra:3 6 I ,- Ft + Afa / db.

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tt'.kintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA torv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

11. AI t a m i h u I I a d 6kg azdilko d 5s i kii zfe I a d a t- e I I 6 t ri s

11.1 Az Lllami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet kijelol6se-
rol, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6dj6r6l, valamint az, adatszolgriltat6si k<itelezetts6gek

r6szletes szab|lyair6l sz6l6 6912016. (II.31.) Korm. rendelet (Adatkorm.rend.) 3. g (1) be-
kczdese alapj6n a Kormdny aHt.32lA. $ (1) bekezd6sben rneghat6rozott feladatokra Koordi-
n6l6 szervkbnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezell Zhrt-
k<inien Mrik6d6 Reszv6nyt6rsasdgot j ekilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6mlSkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjhn |llitja lci. A kozszolg6ltat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgSltat6ssal

crirrtett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6ml6zottkozszol-
g6ltat6si dijr6l alIt ki sz6ml6t. Az ezzel cisszefiiggesben keletkezo dijkorrekci6 eset6n minden
helyt6ll6si k<itelezetts69 aKozszolgrlltat6t terheli. Az igy koletkez6 kozszolgLltat6si dijkiilon-
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bozetpozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv akozszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes szolg6ltat6-
si dijba beszSmitja. A kozszolgriltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6sSb6l eredo, a

Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal kapcsolatos va-
lamennyi kdvetkezmdnybrt a KozszolgAltat6t terheli a felelSss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Arlatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgdltatasbol
kiindulva meg6llapftj a azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs krizszolg6ltat5'si dijfizet6s megha-
tirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto,hogy az ingatlannal osszefi.igg6sben

teljesit6s tort6nt. A Koordiniio :;zew e korben jogosult ingyenesen adatot k€mi az illetekes
hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s r;zerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6 ingatlanok 6s szrikseges

adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a kozszolgailtatri-

nak, 6s felhivja a kozszolgehal'oI, hogy a megki.ildott ingatlanokon vegzett szolg6ltat6s6nak

megfeleioen korrig6lja a20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st legk6sobb az ertesit6s

klzhezvltel6t kovet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kovetoen - a k<izszolgiitato elt6ro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a KoordinSl6
szerv a ko zszol giit at 6 s i dij at az ingatlarrf ul aj d o no s n ak szbmlLzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszn6lo 6ltal hat6ridon belill ki nenr

fizetett ko zszol gilltat 6 s i d ij b eh aj t 6s a rird ek6b en int 6zk edik.

11.5 A Krizszolgdltato r6sz6re akozszolg|ltat6si szerzod6sben rogzitett feladatok ell6t6s66r1

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgtrzdillkodirsi kcizszolg6ltat6si dij meg611apit6s66rt felelos mi-
niszter 6ltal meghatirozott szolg6ltatdsi dijat frzet.

11.6 A krizszolg6ltato az Onkorminyzat, mint ell6t6sert felelos 6ltal kiadott teljesitisiguzo-
/rfssal igazolja, hogy a krizszolgiiltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem mertilt fel. A
teljesit6sigazolAsnak a kozszolgdltat6 6ltal a KoordinAl6 szerv rflsz5re a rendszeres adatszol-
glltaths keret6ben tort6n6 megkiild6se a szolg6ltatdsi dij fizet6s6nek felt6tele.
Az dnkorminyzat kciteles a teljesit6sigazolilst aKozszolgilltat6 r€szlre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot k<iveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az dnkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lkiil krisedelembe esik, rigy a kozszolg6ltat6 jogosull az ezzcl kap-
csolatban keletkez6 kdrit az Onkorm6nyzat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6siklzszolgiltatSs teljes kozvetlen kolts6ge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6serol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolgilltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonarryag-6rt6kesit6sb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

ll.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjin az dnkormilnyzat a kozszolg6ltatdsi
szerzodlst annak megkot6s6t va11y m6dosit6s6t kovet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 na-

pon beliil elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rtsz6re.

8
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12. A kiizszolgfltatfsi szerz6d6s hatdlya

Felek jelen szerzodest 2021.06.01. napj6val kezdbdit hatfllyal hatdrozott idore, 2023.06.30.
napjdig kotik.

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

l.l. A kiizszolg:iltat:isi sze rz6d6s megsziin6se
A kcizszolg6ltat6si szerzo d€s megszrinik
a) a b errre meghatdr ozott i dotartam I ej 6rt6val,
b ) a Ko zszol g6ltat6 j o gut5 d n61 ki.il i megsztin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesites m6g nem kezd6dott meg,
r/) felmond6ssal
c) a felck kozos mege1yezesevel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzld,est a Polgriri T<irv6nykdnyvben
meghatirozott felmond6si okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, ha aKozszolgdltat6

a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgtrltat6s ell6t6sa sor6n a krirnyezet v6delm6re vonatko-
zo jogszab6lyok vagy a 16 vonatkozohat6sdgi dcint6s eloirAsait sflyosan megs6rtette,
6s ennek t6nyet a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen rneg6llapitotta;
a szerz6desben meg6llapitott kotelezettseget neki felrohato m6don srilyosan megs6rtet-
te;

a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerzodlst az dnkormfunyzat felmondja, ha a
Kozszolgilltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyol vagy megfelel6s6gi v6lemeny-
nyel.

13,2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykonyvben meghathrozottakon trilmen6en a
kiizszolgaltatbsi szerzodest akkor mondhatja fel, ha

az dnkormfunyzat a k6zszolg6ltat6si szerzrid6sben meghathrozott k<itelezetts6g6t - a
Kozszolgbltato felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megs6rti,6s ezzel aKozszolgiiltat6nak
kirt okoz,vagy akadillyozza a hullad6kgazd6lkod6sikozszolghltat6s teljesit6s6t; vagy
a kozszolgiltat6si szerzod6s megkot6s6t kovet6en hat6lyba l6pett jogszab6ly a koz-
szolgilltatbsi szerzodls tartalmi elemeit itgy villtoztatja meg, hogy az aKozszolg1lta-
t6nak a hullad6kgazddlkod6sikdzszolglltatds szerzod6sszeni teljesit6se kor6be tartozo
ienyeges es jogos erdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st a kozszolgehaf felmondja, a teleptilesi
onkorm6nyzathaladdktalanul gondoskodik az fj kdzszolgilltat6 kiv6las ztdsdr6l.

A fentiek teljesiildse eset6n akozszolg6ltat6si szerzodls felmond6si ideje 6 h6nap.
A t-elmond6si ido alatt aKozszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkoddsi k<izszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13,4 Ha a teljesitds az dnkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod1s
neki felr6hat6an sztinik meg, az dnkorm6nyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij 5O%o-6nak
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megfelel6 meghiirsul6si kotb6r fi zet6s6re kotel es.

14. Elj6r6s a szerz6d6,s megsztin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzodes megsztin6se vagy megsziintet6se eset6n a Kozszolg|ltato az ij
kozszolg6ltat6 kiv6lasztdsiig, de legfeljebb 6 honapig akozszolgtrltat6st vdltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdillkodirsi kozszoll;6ltat5si szerzod6s megszun6se eset6n a kozszolg6ltat6s ell6-
t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vti i.igyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kcizszolgdltato a telc-
pi.il 6si onkorminy zatnak a kozszol 96l tat6si sze:rzo d es megs zrin6s e n apj 6n 6tadja.

15. Jogvit6k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egym5s koz<jtti t5rgyal6sok

sor6n igyek eztek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyal6s [tj6n 60 napon beli.il nem tudj6k rendezni, a birosdgi

elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6rfsbir6s6g, ilk:tve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a P6csi Trirv6nysz6k

illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igenyt vagy nyilatkozatot, kovetelest ir6sba kcll

foglalni.
A szerzodls teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az dnkorm funyzat r 6sz6rol:

n6v: Peper6 R6zsa polg6rmester

telefon: 06-8217 19 -829

e-mail : kalmancsa.onkormanyzat@gmail.com

a Kiizszolg iitatf r6sz6r6l :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

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

szerz6d6s teljesit6s6vel <isszefiiggS kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az alhoz kapcsol6d6

egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sordn a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabilyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

Mecsek-Driva Hullad6kgazdflkodrisi Program

A Kcizszolg6ltat6 koteles igenybe venni a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt keret-
6ben megval6sul6 l6tesitm6nyek.et 6s eszkcizoket akozszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n. Felek
k6telezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

17.
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18. l{6szlcgcs6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze 6rv6nyte-
len vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6s6g annak 6r-
v6nytelens6gdt illlapitja meg, tgy a szerzddes tobbi r6sze 6rv6nyes 6s kik6nyszenthetb,kive-
ve, ha an6lki.il b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.
A jclen szerzod6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2OI2. Evi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tcirv6ny (Kbt.), a Ma-
gyarorszSg onkorm6nyzatairll sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny (Motv), valamint a polg6ri
Torv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013. evi V. t6rv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz 6 iryazati
j o gszab 6lyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzodest a Felek annak elolvasisa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal mindenben
nrcgcgyczot, jov6hagyolag ir16k al6.

6nkorm6nyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
KilzszolgiitatS
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