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amely ldtrejott egyrdszrol: Sellye Vfros Onkorminyzat
sz6khely: 7960 Sellye, D6zsa Gy. utca l.
PIR sz6m: 724089
ad6szirrn: I 57 24083 -2-02
k6pviseli: Nagy Attila polgiirmester
mint dnkorm iny zat (a tov6bbiakban : O n ko r m 6nyzat)

m6sr6szrol: D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c e gtr e gy zekszima: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: I I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szdma: 100468989 /P6cs-K6k6ny Region6lis
Hull ad6kke zelo Kozpontl
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint K6zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kdzszolgdltat6

- tov6bbiakban egytttesen: Felek - k<iz<itt az alulirott helyen 6s napon az alitbbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen krizszolgiiltat6si szeruodds megkdt6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLII. tv. 15. $-iit, mely szerint a k<izbeszerzdsi
6rt6khat6rok:

a) eurfpai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tovtibbiakban: uni6s 6rt6khatrirok);

b) akozponti krilts6gvetdsrdl sz6l6 t6rv6nyben meghatirozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatrirok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si targyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drt6khatArokat a kcizponti
kdlts6gvetdsrol sz6l6 tcirv6nyben 6vente kell meghat 6rozni.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatils becstilt 6rt6ke olyan szerz6d6s esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatinozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb id6re kritendo szerzod6s eset6n a

szerzod6s idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;
b) hatirozatlan idore kdtott szerzodes vagy negy 6vn6l hosszabb idore kritendo szerzodds

eset6n a havi ellenszolgdltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Krizt6rsas6g 2019. 6vi kcilts6gvetds6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t<irv6ny 72. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi
drtdkhatrir 2019.janu6r l-j6t6l szolgiitatirs megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrlllapitj6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6d6s nem esik a kozbeszerz6si elj6rds
hatiiyaal6.
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Szerzod6 Felek a teleptil6si hullad6k gytijtdsdre, sziilithsra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolgrlltatiis folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kcitelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi cinkormrinyzati rendelet
vdgrehajt6sdra az al6bbi szerz6d6st kcitik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorczhg helyi <inkorminyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. S (1)
bekezd6se szerint a helyi kcizi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok kcirdben
ell6tand6 helyi dnkormirnyzati feladatok kiize tartozik kiildncisen a hullad6kgazdrilkod6s 6s a
k<irnyezet-eg6szs6gtgy (k6ztisztas6g, telepiildsi krirnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

r6gcs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezdese
szerint a teleptl6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod5si kcizszolg6ltat6s ellitdsrit a

krizszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzodds ritj6n biztositja.

hatitr ozata alapj an j <itt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Sellye V6ros kozigazgatdsi tertilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kndl (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznii6) keletkezo teleptil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kcizszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az dnkorminyzat ds a

Kiizszolgiltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1, Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghatdrozott feladatok
elvdgz6s6vel:
Sellye V6ros kozigazgattlsi tertilet6n a telepi.il6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyezds cdlj6b6l
trirtdno rendszeres elszillitbsdval a szeruod6sben rogzitett idotartamban, valamint kezel6sdvel
es iirtalmatlanitSs6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- es

l6tesitmdnyrillom6nyanak ig6nybev6tel6vel-, krizszolg6ltatdsi szerzod6s keretdben:

vegyes hullad6k gytijt6se, szdllitdsa, kezelese heti 1 alkalommal
lomtalanit6s 6vente I alkalommal
e lktil <i ni tett I szelektiv I hul I add k gy rij t6 s

zcildhullad6k gytijt6s 6vente 2 alkalommal

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gz6sdt2021. februar l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjrin a Kiizszolghltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabillyoknak 6s az cinkormdnyzati rendeletnek megfelel6enkizir6lagosan jogosult Sellye
V6ros kdzigazgatilsi tertilet6n a telepi.il6si hulladdk gyrijt6sdre 6s kezel6s6re ir6nyul6
kozszolgitltat6s ok ellitits ir a.

A k6zszolg5ltat6s megnevez6se: telepiil6si hulladdk gyiijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
krizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahdztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszdtkdpezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolgSltatils teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: Sellye V6ros kozigazgat6si teriilet6n.
A kcizszolg6ltat6s kdr6be tartozo hulladdk elhelyezdse 6s kezel6se: a Kdk6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy iirak66llom6son, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, mtikdd6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo ldtesitm6nyben.

3. Az On k orminyzat kiitelezetts 6gvillal6sa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s ell6t6srlra a Kiizszolgfltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az On ko rm inyzat k<itelezetts6get vrillal :

a kcizszolg6ltatds hat6kony 6s folyamatos ellSthsilhoz a K<izszolgiltato szdmitra
sztiks6 ges informrici6k 6 s adatok szolgiitatdsir a,

a kcizszolg6ltatris k<irdbe nem tartozo hullad6kgazdtilkod6si tev6kenys6gek
kcizszolg6ltat6ssal tdrt6no 6sszehangol6stlnak e16segit6sdre,

a kdzszolgiiltat6snak a telepiil6sen vdgzett m6s k<izszolg6ltat6sokkal val6
6s szehangolisanak elosegit6sdre,
a K<izszolgiitat6 kizilr6lagos krizszolgrlltat6si jogrlnak biztositSsara,
a teleptil6s kcizszolg6ltatiis igdnybev6tel6re kdtelezett ingatlanhas znii6i
v o natko z6s iib an n6v - d s c imj e gy zek ittadds ir a, adate gy ezetdsr e,

kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgii6 adatok iltaddsira,
az Onkorminyzat iiltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny
vagy mentess6g miatt felmertilo kdltsdgek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szdmdra,
a telepiildsi ig6nyek kielegit6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6sdre, sziilitdsira. kezel6s6re
szolg6l6 helyek ds ldtesitm6nyek meghatirozirsira. Ennek keret6ben kijeldli - a
Kozszolgiitat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye krizteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKdzszolgaltatl iiltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,
a hulladdksziilit6 j6rmti szilmira megfelelo ritviszonyok biztositiis6ra, (kiilonos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a krizrit rirszelv6nydbe bel6g6
fadgak levilgilsara),
a kozszolgirltat6si szerzo d6s kozzetetelero I a helyben szokSs os m6don gondo skodik,
gondoskodik az elktil<jnitett hulladdkgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeser6l.

4. A Kilzszolgiltat6 kiitelezetts69ei:
4.1.
a) A kcizszolgiitato gondoskodik:

A hdztartisban kel etkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellirtilsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj:in az ingatlanhasznrll6k
rlszdre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgiltatrisi dij 50%-6t kell meg6llapftani.)

ii. Elkiilctnitetten gytijtritt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
iv. Zdldhullad6k 6vente ketto alkalommal

trirt6n6 risszegytij tds6rol, elsz6llitrisar6l 6s kezel6s6rol.
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A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hivtartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hullad6k <i s sze gyiij t6s6r6 l, elszilllitilsitr6 I d s kezel6 s6r6 l.
Az iitala tizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hulladdkgytijto udvarban a hulladek
iitvdteldr6l, cisszegytijtds6rSl, elszrillit6s1116 I 6s keze16serol.

b) Adminis ztrativ feladatok :

krinyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
adminisztr6ci6, nyilv6ntart6s, adatb6zis-kezelds
jogi iigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormfnyzatttl egyiittmtik<idve a fogyaszt6k szirmira k<innyen hozzdferheto
iigyf6lszolg6lat 6s ti$lkoztatirsi rendszer mfikddtetdse (Krizponti tigyf6lszolgrllat cime: 7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgilltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kdzszolgiltat6 kotelezetts6 get v 6l I al tov6bb6 :

a) akdzszolgitltat6s folyamatos 6s teljes kcini ell6t6s6ra,
b) akozszolgitltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6re,

c) a krirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott min6sit6si oszt6ly szerinti
kcivetelm6nyek biztosit6sara ds a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolg6ltatds teljesit6s6hez szi.iks6ges mennyisdgti 6s minos6gri j6rmti, g6p, eszkoz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mri es k6pzetts6gti szakember alkalmazdsara,

e) a kozszol g6ltat6s folyamatos, biztonsiigos 6s bovitheto teljesit6s6hez sziiksdges

fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a k6zszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s

l6tesitm6nyek igdnybev6tel6re,
g) nyilv6ntartiisi rendszer mrik<idtetds6re 6s a k<izszolg6ltat6s teljesit6s6vel dsszefi.iggo

adatszolgiiltat6s rendszeres telj esit6s6re,
h) a nyilvdntart6si, adatkezel6si 6s adatszol galtatisi rendszer letrehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtik<idtet6 s 6hez s ztiks6 ge s felt6telek bi zto s it 6sdr a,

i) a fogyaszt6k sz6m6ra konnyen hozzdferheto tigyfelszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mrikddtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitis6ra,

k) a tev6kenys6g ell5t6sahoz szi.ikseges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi kdrben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhitdsdre,
l) biztositja, hogy a vegyes hulladek gyrijt6s6hez az ingatlanhaszn|lo legal6bb 2 kiilonbtizo

rirm6rt6ku gytij toed6ny k<iztil viilaszthas son,

m) tcibblethulladdk elhelyez6s6t szolgillo, a K<izszolg6ltat6 iital biztositott zsiik

forgalmazdsitra,
n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitmeny 6llom6ny6nak

hasznillatira.

A Kozszolg6ltat6 hulladekgazd6lkodrisi enged6lydnek szitma: OKTF-KP12538'1012016,
PE/KFT/6 055-312017, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTFOi00363-2 12019.

A K<i zszo I g iitat6 me gfe I e lo s6 gi v6lem6ny dnek szdma KP I 26937'2 I 2020
A Kozszolg iitat6 minosit6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO 1057 27 -1512020

Min6sit6si osztily: Cfl

$*t--
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5. Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4.1 pontban meghat6rozott kdtelezetts6gdtol vis maior eset6n,
tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit M ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentess6g, illetve egy6b okb6l jrlrhatatlan akozitl, amely a
Kiizszolgiltat6 g6pjrirmtiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgr{ltat6 az akad6ly elhdrul6srit kriveto legkdzelebbi sz6llft6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<jteles az eliSzo elmaradt sz6llitdsi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti telepiil6si hul laddk elsz6llit6srira is.

6. A Kiizszolgfltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitris6t:
az <inkormilnyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a t6rol6eddnyben a teleprildsi (kommunrilis) hulladdk kcirdbe nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si trjrmeldk, iillati tetem, mar6, m&gezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri titrgy, amely veszdlyezteti a
hulladdkszrlllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongillhatja a
gyrijt6berendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a
krirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zdrt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgdltatrit6l
v6srirolt j el zett zs itkban keri.il kihel yez6sre,
a hullad6k oly m6don kertl kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a
kisz6r6dris veszdlye fennrlll (nem lezrirt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a trlrol6eddny kdri.il szab6lytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akad,ilyozo m6don
tcibblethulladdk keri.ilt kihelyez6sre
amennyiben a tdrol6eddnyek jelzdse bevezetesre kertil - a tdrol6ed6nyek matric6janak
hiiinya, illetve s6rtil6se esetdn.

7. Az alviilalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6,llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A i1zszolgiitatir az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t kciteles az Onkorm ilnyzat szitmirabejelenteni.

7,2. A Felek rcigzftik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6gedrt a Ktizszol giltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesitds6vel dsszefliggo adatszolgriltatds biztositiisa 6rdek6ben a
Kdzszolgitltatd az 1./ pontban meghatdrozott szolgriltatdsi teriiletre vonatkoz6an elktil6nitett
nyilv6ntartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teliletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepril6si hulladdk mennyisdgdt.

9. A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kozszolgiitat1s teljesit6s6vel
kapcsolatos minosdgi 6szrevdteleit, kifog6sait irilsban a KiizszolgeltitO sz6khely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacfmre kell cfmezni,6s a KtizszotgittatO
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kcileles a
Kiizszolgfltatri kcirnyezetszerrryezds eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel
okozati osszefi.igg6sben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkormanyzat 5elyi
hulladdkkezeldsi kozszolg6ltat6s rendj616l sz6l6 rendelet6nek rendelkezdsdt kifog6solja, a
Kiizszolgriltatr6 30 napon beltil kciteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett-
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10. Kiizszolgdltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmu-
szabillyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjdn az iilami hulladdkgazd6lkod6si k<izfeladat keret6ben az iilam beszedi

a kcizszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgitltatdsi dijat,

Az 6llam e feladatainak ell6t6sara koordindl6 szervezetet (a tovSbbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a telepiildsi <inkormfnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si

l6tes(tm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordiniio szew

feladatktir6nek gyakorl6siihoz sziiksd ges.

A miniszter rendeletben Allapitja meg a beszedett kIzszolgiitat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a ktizszolg6ltat6nak fizetend6 szolg6ltatiisi dijat.

r0.2
A k6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht.46-48.5 es 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irt6nt-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

60 liter* 64,-

80 liter 86'-

i 10 liter 118,-

*a3g512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhasm il6 reszere,a telepiildsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn'

Tobblethulladdk gyiijt6s6re szolg ii6 zsdk 6ra:361,- Ft+Afa/db.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(F0

110 ter 414,-

120 ter 451,-

1 100 liter 4136,-

ririt6si dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

I 10 liter 372,-

120 liter 405,-

1100 liter 3 722,-

.6^^-,--
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SzerzodiS Felek az iltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos AFA
tdrvdny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.

I 1. AIami hullad6kgazdrilkodrisi kiizfeladat-ell6tis
11.1 Az rlllami hullad6kgazdrilkod6si kcizfeladat ellltisira l6trehozott szervezet
kijel6l6sdrol, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgiiltat6si
kcitelezettsdgek r6szletes szabilyair6l sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 ds VagyonkezelS Zirtk<irtien Mrikddo R6szvdnytiirsasiigot jeldlte ki.

ll.2 A Koordinii6 szew a k<izszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 szimlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjrin iilitja ki. A kdzszolg6,ltat6 hirinyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgiitatrissal
erintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kiizdmlazott
k1zszolgilltatrisi dijr6l 6llit ki sz6ml6t. Az ezzel cisszefi.iggdsben keletk.ro diikorrekci6 eset6n
minden helytrillisi kcitelezetts eg a kozszolgiitat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolgriltat6si
dijktildnbrizet pozitiv mdrlegdt a Koordiniil6 szerv a kozszolgiltat6nak fizetendd eseddkes
szolgdltatilsi dijba beszitmitja. A krizszolgiitatl hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szery iital nem megfelelo adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmdnyert akdzszolgitltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordinil6 szew az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltatesb6l
kiindulva megrillapitj a azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kozszolgiitatrisi dijfizetds
meghatiirozva M adatszolgitltatiisban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefi.iggdsben teljesit6s t6rtdnt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosuliingy"rese, adatot
k6rni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti iditszo4attitasUOt hiinyzo
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiltatot, hogy a megkiild6tt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerint-i adatszolg6ltitrlst
legkdsobb az drtesft6s kdzhezvetel6t kciveto g napon beltl.
A korrekci6t kcivetoen - a kiizszolgiitato eltdro adatszolgiiltat6sa hirinyrlban - a Koordiniil6
szerv a kcizszolgiiltatrisi dijat az ingatlantulajdonosn ak szailazzaki.

ll.4 A Koordiniio szew akiszimlirzott ds azingatlanhasznitl6 iitalhatiridrin beliil ki nem
frzetett kozszolgiitatris i dij behaj trisa 6rdek6ben i ntdzked ik.

1 1'5 A Kozszolg 6,ltat6 rdszlre a kdzszolgirltat6si szerzod6sb en rogzitett feladatok ell6t6s6drta Koordiniil6 szerv a hulladdkgazdirlkoditsi kdzszolgriltatrisi dij megrillapitits1ert felelos
miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatilsi dijat fizet.

11.6 A kcizszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
teljesftdsigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifogasa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazolilsnak a kcizszolgfitato 6ltal a KooidinalO szersr r€sz1re a
rendszeres adatszolgilltat5s kereteben trirt6nS megkiild6se a szolgdltatirsi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az onkorminyzat ktiteles a teljesit6sigazolist aKdzszcigiitat6 rdszerea teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kcivet5 5 napon beliil kiadni. Amennylben ai Onkormiinyzat aieljesit6sigazol6s
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kiad6s6val alapos indok ndlktil k6sedelembe esik, rigy a k<izszolgilltat6 jogosult az ezzel

kapcso latban keletke zo kdr ii az Onkormiiny zat f ele 6rv6nye siteni.

ll.7 A szolgdltat6si dijban a hullad6kgazddlkod6si kcizszolgiiltat6s teljes kdzvetlen kdltsdge

megt6ritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordiniil6 szerv 6ltal kijelcilt

szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drt6kesit6sbol ered6 bev6tel a Koordin5l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6sikozszolgirltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelSs6g6t vizsg6lja.

Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerz6dest

annak megk<it6s6t vagy modosit6s6t k<ivetoen haladektalanul, de legkesobb 8 napon beli.il

elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re'

12. Akiizszolgfltatdsi szerz6d6s hat6lya
Felek jelen szerz6dest2021, februir 01. napj6val kezdod6 hat6llyal hatitrozott idore,202l.
m6jus 31. napjdig kiitik.

Felek a szerzoddst kozris megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k'

13. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se

A k<izszolg6ltat6si szerzod6s megsztinik
a) abewrc meghatirozott idotartam leiilrtival,
b ) a Kdzszol g 6ltat6 j o gut6d n6lkiili me g s ztiu6 sdve l,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,

d/ felmond6ssal
e ) a felek k<iz<js megegYez6s6vel

13.1 Az $nkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzodest a Polg6ri Tdrvenykdnyvben

meghat1rozott felmondSsi okokon tirlmenoen akkor mondhatja fel, ha a K<izszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatiis ell6t6sa sor6n a kdrnyezet v6delm6re

vonatkoz6 fogszab6lyok vagy a 16 vonatkozo hat6s6gi dont6s eloir6sait sulyosan

megs6rtette, ei ernet t6ny6t a biros6g vagy ahat6sdg jogerosen meg6llapitotta,

a szerzodesben meg6llapitott kcitelezetts6g6t neki felr6hato m6don srilyosan

megsdrtette.
A hullad6lgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerzod6st az Onkorm6nyzat felmondja, ha a

K6zszolgdltat6 nem rendelkezik minositesi enged6llyel vagy megfelelos69i v6lem6nnyel.

l3.Z A Krizszolg6ltat6 a Polg6ri T<irvdnyk<inyvben meghatirozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

az flnkorminyzat a krizszolg6ltat6si szerzoddsben meghatirozolt kotelezettseget - a

K<izszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellenere - sulyosan megs6rti,6s ezzel a Kdzszolg6ltatonak

kilrt okoz, vagy akad6lyozzaa hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

a k6zszolg6ltat6si szerzodes megkot6s6t kcivetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

k<izszolg5ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy viltoztatja ffieg, hogy az a

Kozszolgitltat6nak a hullad6k gazdilkodirsi kozszolg6ltatSs szerzoddsszeni teljesit6se

kor6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.
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13.3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerzod6st a kozszolgilltat6 felmondja, a teleptildsi
dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azij krizszolg6ltat6 kiv6laszt6sar6l.
A fentiek teljesril6se esetdn akozszolg6ltatrisi szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt aKozszolgitltato a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltat6st v6ltozatlanul
elLitja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodds
neki felr6hat6an szrinik meg, M Onkorm6nyzat az 6ves k<izszolg6ltatrlsi dij S}%o-inak
megfelel6 meghifisul6si kdtb6r fizet6s6re k<iteles.

14. Eljrirds a szerz6il6s megsziin6se eset6n
A kdzszolg6ltatrisi szerzi5d6s megszrin6se vagy megszrintet6se eset6n a Kdzszolg iitat6 az ij
ktizszolg6ltat6 kiv6lasztds6ig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltatrist viitozatlinul ell6tja.
A hullad6kgazdillkodisi kdzszolgriltatrisi szerziSdds megszrin6se esetdn a klzszolgdliat1s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait 6s nyilviintartiisait a KrizszolgAltut6 u
teleptildsi 6nkorm6nyzatnak akozszolgitltatrlsi szerzod6s megsztin6se napjan dtadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrlkat elsosorban az egymiis
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyalis rid6n 60 napon beliil nem tudjrik
eljrir6s lefolytat6sara a P6csi J6rrisbir6s6g, illetve drt6khatrirt6l ftiggden a
illetdkess6gdt kdtik ki.

krizritti trlrgyal6sok

rendezni, a bir6srlgi
P6csi Tcirvdnyszdk

16. frtesft6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos biirmely igdnyt vagy nyilatkozatot,kcivetel6st irrlsba kell
foglalni.

A szerz5des teljesit6sdvel kapcsolatos iigyintezdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm funyzat r6sz6rol:
ndv: Nagy Attila polg6rmester
telefon: 731580-902
e-mail : jegy zo @sellye.hu

a Kiizszolg flltatf r6sz6ro I :

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

1 7. Mecs ek- D rf va H u ll ad 6kg azdillko il itsi p ro gram
A les ig6nybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si projekt
ke l6tesftmdnyeket 6s eszkcizdket a kdzszolg6ltat6l teljesit6se kapcs6n.Fe llalnak, hogy al6vetik magukat a Tilrsul6si Tan6cs hatirozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

drv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6siry vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja ffieg, rigy a szerzodes tobbi r6sze erv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rdesekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerzesekrol szolo 2075. 6vi CXLIII. t<irvdny (Kbt.), a

MagyarorszSg <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny (Mcitv), valamint a

PotgSri T<irv6nykonyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o g szab6lyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

me ge gyezot, j 6vilhagy 6lag irjitk al6.

D6l-Kom Nonprrrfit t(:.1.

- 7Ag2 pecs, Sikl6si ilt 52.
C6gjegyzdkszdrn ; 02.09.00,1886

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgf ltatti
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