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HULLADEKGAZD ODASI KOZSZOLGALTAT

Amely l6trejritt egyrdszrol az: Orfii Kiizs6gi Onkor minyzat
sz6khelye: 7677 Orfi, Sz6chenyi t6r l.
k6pviseli : Ftizin6 Kaj dy Zita polgitrmester
PIR sz6m: 332853
Ad6sz6m: I 533285 5 -2-02
mint 6 nko rmdrry zat, a to v6bb i akb an : O n ko rm 6ny zat

D6l-Kom D6l-Dundntfli Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
cd gtr e gy zdkszitma; 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adilszirma: I I 5 41 5 87 -2-02
KUJ szrima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kd zp ont I
KSH sz6ma: 1 I 541 587 -3811 -572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezet<i
mint Krizsz olgiitat6, a tov6bbiakban : Kiizszol gi ltat6

m6sr6szrol a:

tov6bbiakban egyi.ittesen ,,Felek" - kdzott az alulirott helyen es napon az alilbbiak feltetelek
mellett:

Szerzbdo Felek a telepiil6si hulladek gyujtesdre, sziilititsdra 6s kezel6sere vonatkoz6
kozszolg6ltatds folyamatoss6g6nak biztosit6sa erdekdben a telepiil6si hulladekhoz kapcsol6d6
jogok ds kotelezettsdgek rendezesere, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sdra az al6bbi szerzodest kdtik meg:

l. Aszerzfid6s c6lja

1.1. Magyarorszitg helyi cinkormdnyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kcizi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi cinkorminyzati feladatok koze tartozik ktiloncisen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a
kdmyezet-egdSzs6giigy (k<iztisztasilg, teleptilesi kdmyezet tisztas6g6nak biAosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hullad6kr6l szol6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a telepi.ilesi onkorm6nyzat a hullad6kgazd5lkodisi kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kcizszolg6ltat6val kdtdtt hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi szerzodes utj6n biaositja.

hatdrozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy
ingatlantulajdonosokniil, birtokosokn6l,
in gatlanhas zn6,lo) kel etkezo tel eptild si szilir d

Orfti Kozs6g kozigazgatbsi tertiletdn az
haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
hul lad6k kezel 6 s6re fenn6l I 6 kdzszolgiitat6s sal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormr{nyzat ds a

Ktizszolgiltat6 kdzcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<jtelezetts6geit szabdlyozza.

2.
2,1. Az Onkormdnyzat megbizza a KdzszolgitltatSt az al6bb meghatilrozott feladatok
elvdgzds6vel:
Orfli K<jzs6gkdzigazgatiisi teri.ilet6n a telepi.ildsi hullad6k begytijt6s6vel es elhelyez6s c6lj6b6l
trirtdn6 rendszeres elszdllitis|val a szerzlddsben rogzitett iddtartamban, valamint kezel6s6vel

6s 6rtalmatlanititsixal - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszk6z- 6s

l6tesftm6ny6llomrlnyanak ig6nybevetel6vel-, kdzszolg6ltatilsi szerz6d6s keret6ben:

vegyes hullad6k az Onkormdnyzati rendeletben meghattrozott m6don: jrinius-jrilius-
augusztus h6napban hetente ketto, egydbkdnt hetente egy alkalomrnal;
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal;
elkiil<initett I szelektiv I hullad6kgytijt6s k6thetente;
z<ildhullad6k gytijt6se 6prilist6l novemberig, 6vi 16 alkalommal.

2.2. A Kiizszolgdltat6 a2.1. pontban meghatirozott feladatok elv6gz6set2022.jtnius 01-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjin a Kiizszolgfiltat6 a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabiiyoknak 6s az cinkormfunyzati rendeletnek megfeleloen kizar6lagosan jogosult Orfii
Krizs6g kdzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6sdre irrinyul6
kdzszol g6ltat6sok ellfitdsir a.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezelesere irrinyul6
k<izszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahinartbsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A kcizszolgdltatds teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Orfti Kozs6g kozigazgat6si teriilet6n.
A kdzszolg6ltat6s k6r6be tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcik6nyi Region6lis

Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kcirnyezetvddelmi, mtikcid6si

enged6llyel rendelkezo hullad6kkezel5 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvdllalfsa

3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s elli*itsira a Kiizszolgiltat6nak
kizar6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az 6 nko rm dnyzat ktitele zettsd get v61l al :

a kozszolgilltaths hat6kony 6s folyamatos ellfitdsithoz a Ktizszolgiltato szdmira
s ztiks6 g e s inform 6c i 6k 6 s ad ato k szolgirltatis 6r a,

a kozszolgiltatds krir6be nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tevdkenys6gek
k<izszolg6ltat6ssal t<irt6n6 6sszehangol6s6nak elosegit6s6re,

a kozszolgiltat6snak a telepiil6sen vdgzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6
6sszehangollsanak elose gites6re,

a Kd zszo I g 6ltat6 ki z 616 I ago s ko zszolgilltat6s i j o g rlnak b i ao s itiis ara,

a telepiil6s krizszolg6ltat6s igenybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznal6i
vo natko z6s 6b an n6v - 6 s c i mj e gy zek itaddsir a, adate gy eztet|,sr e,



kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tad6sina,

az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don bizositott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmertil6 kdlts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szinn[ra,
a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, szilllitdsina, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozttstra. Ennek keret6ben kijel6li - a

Kozszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolg6ltat6 ritvegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Krizszolgiitato 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

a hullad6ksz6llito jarmri szitmitra megfelelo ritviszonyok biaosit6s6ra, (ktil<inos

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kozrit tirszelv6ny6be bel6g6
faagak lev6g6srira),

a kozszolgitltat6si szerzo d6 s kozzetetellro I a helyben szok6so s m6don gondo sko dik,
gondoskodik az elktildnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeserol.

4. A Kdzszolg:iltatri kiitelezetts6 gei :

4.1.
a) A kcizszolgdltat6 gondoskodik:

A hdztartdsb an kel etke zo :

i. vegyes hullad6k az Onkorminyzati rendeletben meghatirozott m6don: jrinius-
jrilius-augusztus h6napokban hetente ketto, egy6bk6nt heti egyszer
(Udiilo ds idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6bgn az elliltisi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhasznril6k
rd,szdre az6,ves hulladekgazdrllkodrlsi kozszolgiiltat6si dij slyo-iLt kell megrlllapitani.);

ii. elktilonitetten gyrijtott hullad6k k6thetente egyszer;
iii. lomhulladdk 6vente ketto alkalommal;
iv. zoldhullad6k 6prilist6l novemberig, 6vi 16 alkalommal

. tortenorisszegyrijtds6rol,elszdllitdsir6l6skezel6sdrol.
A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hitnartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hulladdk o sszegytij t6s6rol, e1sz6llit6s6r6l 6 s kezeld s6rol.

Az illtala tizemeltetett hulladekgyiijto ponton, hulladdkgytijto udvarban a hulladek
6tv6telerol, dsszegytijtds6rol, elsz6llft6s6r6l ds kezeles6rol.

b) Adminis ztrativ feladatok :

konyvelds, sz6mvitel, b6rsz6mfejtds
adminisztr6ci6, nyilv6ntart6s, adatb6zis-kezeles
jogi tigyvitel
adatszolgiltatis

c.) az Onkormfnyzattal egyiittmukodve az i.igyfelek szdmdra kdnnyen hozzitferheto
iigyf6lszolg6lat ds tijekoztatSsi rendszer mtikodtetdse (Kdzponti tigyf6lszolg6lat cime: 7632

Pecs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgitltatilssal kapcsolatos lakoss6gi ti$ekoilatis.

4.2. A Kdzszolgiltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6 :

a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes kcirti ellttdsitra,
b) akdzszolgitltat6s meghatitrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
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i)
k)

c) a kornyezetv6delmi hat6srig iital meghatiirozott min6sit6si oszt6ly szerinti

krivetelm6nyek - biztositirsira 6s a minosit6si enged6ly hulladdkgazd6lkodrlsi

k<lzszolg6ltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gri j6rmri, gdp, eszkoz,

berendez6s biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsziimri 6s k6pzetts6gri szakember alkalmazisira,
e) a krizszol g6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesit6sdhez szi.iks6ges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a krizszolg6ltat6s krir6be tartoz6 hullad6k kezeles6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvantart6si rendszer mrikddtet6s6re 6s a k<izszolgilltatis teljesit6s6vel osszefiiggo

adatszolgiiltat6s rendszeres telj esit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mrikridtetd s6hez s zi.iks6 ges feltete lek biaosit irsdra,

i) az tigyfelek szitmfura kcinnyen hozziflrheto iigyfdlszolgilat 6s t6j6koztatasi rendszer

mrik0dtet6s6re,
az iigyfelek 6ltal tett kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitisilra,
a tev6kenys6g elldtrisdhoz szi.iks6ges biAositassal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kdrben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges krirok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijtds6hez az ingatlanhasznitl6legal6bb 2 ktil<inbcizo

rirm6rt6kri gyrijt6ed6ny kdziil v6laszthasson,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K0zszolg6ltat6 6ltal biztositott zsdk

forgalmazdsdrat
n) a Mecsek-Drbva Hullad6kgazdflkod6si Program eszkciz- 6s l6tesitmeny 6llom6nyanak

hasznillatirra.

A K<izszolg 6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szdma: PE/KTFO I 00202-112022

A' Ko zs zol g iitat6 me g fel e 16 s6 g i vd I em6ny 6nek szitma: KP I 2 6937 -2 I 2020

A Kdzszol g iitat6 min6 sit6 si enged6ly6nek sz6ma : PE/KTFO I 01582'2 I 2021

Min6sit6si osztrily: Cfl.

5. Mentestl a Kiizszolghltat6 a 4./ pontban meghatarozott k<itelezettsegetol vis maior eset6n,

tovribb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan

ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akdziutl, amely a

Kiizszolgiltat6 g6pjSrmriveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad6ly elhtlrul6s6t kcivetS legkdzelebbi szallit6si napon k<iteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott

mennyisdgri teleptl6si hullad6k elsz6llit6srira is.

6. A Kdzszotgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:

az <inkorminyzatrendelet6ben el6irtt6l elt6r6 tarol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

ha a tarol6ed6nyben a telepiil6si (kommunrllis) hullad6k ktir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si ttirmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo

ffiydE, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy

robban6 fryag, nagyobb terjedelmti, srilyri tingy, amely vesz€lyezteti a

hulladdkszallitassal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gytijt6berendez6st, kezell berendez6st, illetve iirtalmatlanit6sa sor6n vesz€lyezteti a

kdrnyezetet.)



a hulladdk nem a szabv6nyos , zirt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgitltat6t6l
v6s6ro lt j el zett zsdkban keriil kihe ly eze sre,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenndll (nem lezart. illetve sdriilt ed6ny)

ha a tdrol6eddny krirtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akadilyoz6 m6don
t<ibblethullad6k keriilt kihelyezd sre

amennyiben a t6rol6eddnyek jelzdse bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sdrtil6se eseten.

7. Az alviilalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgfid,ltat6 jogosult alviilalkoz6(ka)t igdnybe venni. A KdzszolgiitatS az

alv6llalkoz6 ig6nybeveteldt koteles az 6 nko rm 6ny zat szdmira bej elenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv(ilalkozo tevdkenysdgd6rt a Kiizszol giitat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolg5,ltatits teljesit6s6vel osszefiiggo adatszolgiitat6s biztosit6sa drdek6ben a

Kiizszolgdltat6 az 1./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si teri.iletre vonatkoz6an elktlonitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgtitat6si tertiletr6l elszdllitott
ds 6rtalmatlanitott telepiildsi hulladdk mennyis6g6t.

9. A kozszolgiltatds igdnybevdtel6re kcltelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesitesdvel
kapcsolatos minosegi 6szreveteleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg6ltat6 sz6khely6re (7632
Pdcs, Siklosi rit 52.) vagy aJ602Pecs,Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgriltatri
kdteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Haladdktalanul int6zked6sre koteles a
Kiizszolg{ltatri kiirnyezetszennyezes esetdben, ha az a kozszolg6ltat6si tevdkenys6g6vel
okozati osszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezelesi kozszolgiitat6s rendjdrol s2616 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a

Kiizszolg{ltatti 30 napon beltil kdteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett-
az Onkorm Snyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgdltatris dija

10.1. A hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabiiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a k<jzszolg6ltat6si drjat 6s kihzeti a kcizszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgfltatrisi dij meg6llapitirsfiert felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolgiitatitsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordinSl6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a teleptilesi dnkormfnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordiniio szerv
feladatkor6nek gyakorl6s6hoz szi.iks69e s.



A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett krizszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben Sllapitja meg a

Koordin5l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetend6 szolgiitatSsi dijat,

10.2 A kozszolgdltat6 6ltal alkalmazott kozszolgilltat6si dij meg6llapitiisa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel5en t<irt6nt.

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszertien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 r6szere, a telepiil6si dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils alapjan.

egyszeri nett6 iirft6si dij (F0

110 I 80t 60r

I/A. iivezet (lak6ingatlanok - ingatlan el6li elsz6llitissal)

0r.0

szbll

-05.3 I . illetve 09.0 I - I 2.3 I k<izdtti id6szakokban

t:is heti I alkalommal

191,- 139,- 104,-

01.0

szill
-05.3 I . illetve 09.01 -12.3 I k6z<itti idoszakokban

t6s heti I alkalommal l2 edeny

t2t, 88,- 66,-

06.0

szill
-08.3 I . k<izcitti idoszakban

t6s heti 2 alkalommal

I 81, 732,- 99,-

06.0

szill
-08.3 1. k<izotti idoszakban

t6s heti2 alkalommal I 2 edeny

100,- 73,- 55 -

I/8. iivezet (iidiil6 ingatlanok - ingatlanok el6li sz6llitissal)

a) 04.01-05.3f . illetve 09.01-09.30. kdzotti idoszakokban

sz6llft6s heti I alkalommal

163,- I 19,- 89.-

06.0 I -08.3 l. kozotti idoszakban

sz6llit5s heti 2 alkalommal

152,- lll 83,-

b) I 0.01 -03.3 l. gytijt6pontos sz6llit6s

(lak6ingatlannal rendelkezo ingatlanhryq4lQltqZ".9)
116,- 84,- 63,-

llC.|vezet (Iak6ingatlanok: B6ke utca 17,171a,.,19, Csendes utca 9., gyiijt6pontt6l tiirt6n6 elszrillitrissal)

06.0 l-08.3 l. kcizdtti idoszakban

szrillit6s heti 2 alkalommal

I16,- 84,- 63,-

09.01 -l 2.3 l. illetve 01.01-05.3 l. koz<itti idoszakokban

sz6ll(tris heti I alkalommal

1 16,- 84,- 63,-

II. iivezet (iidiil6ingatlanok, gyfijt6pontt6l tiirt6n6 sz6llit6ssal)

c) 04.01-05.3f . illetve 09.01-09.30. kozotti idoszakokban

sz6llit5s heti I alkalommal

163,- 1 19,- 89,-

06.0 I -08.3 1 . kdzcitti idoszakban

sz6llit6s heti 2 alkalommal

| 52,- I I l,- 83,-

d) 10.0 l-03.3 1. gyfijt6pontos sz6llit6s

(lak6ingatlannal rendelk ezo ingatlanhaszn6l6k 16s?6re)

116,- 84,- 63.-

lll..fvezet (zdrtkefti iidiil6ingatlanok, kont6ncres gyiijt6pontt6l tiirt6n6 elsz6llitrissal)

heti I alkalommal 176,- 84,- 63,-

.L-
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ed6nymdret
esyszeri nett6 tirit6si dii Gt)

t6li idoszak (okt6ber I - m6rcius 31. ny6ri id5szak (6prilis I - szeptember 30.

70 liter 136,- 129,-

I 10 liter 213,- 202,-

l20liter )7) - 220,-

240 hter 465,- 441.

lT0liter | 491.- 1414,-
I 100 liter 2 r30,- 2 020,-

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Tdbblethul lad6k gytij t6s6re szo I 9616 zsitk 6r a; 3 6 1, - Ft+A tal db.

Szerzbdo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrllyos AFA
trirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.

1 1. Alhmi hullad6kgazddlkodfsi kdzfeladat-elldtis

f 1.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat elliltdsitra l6trehozott szewezet

kijeldl6s6rol, feladatk<ir6r6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgitltatasi

kdtelezetts6gek r6szletes szabiiyair6l s2616 6912016. (III.31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjrln a Kormiiny a HL 321A. $ (1) bekezddsben

meghatiirozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si

Koordin6l6 6s Vagyonkezell Zirtkrirtien Mrik6d6 R6szv6nytarsasrigot jelolte ki.

ll.2 A Koordinil6 szew a k<izszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szitmlikat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjrln illlitja ki. A kdzszolgilltat6 hirlnyos vagy

k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgilltat6ssal

6rintett ingatlanhasznill6 tekintet6ben a KoordinSl6 szerv 6ltal legut6bb kiszittrlirz;ott

krizszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szimlful Az ezzel risszefiigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n

minden helyt6ll6si kdtelezettsdg akdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgriltatrisi

dijktildnbiizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes

szolgiitatdsi dijba besz6mitja. A k<izszolg6ltat6 hianyos vagy helytelen adatszolg6ltat6srib6l

ered6, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sziml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt akozszolgdltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti

adatszolg6ltatasb6l kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs

kdzszolg6ltatdsi dijftzet6s meghatirozva az adatsiolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto,
hogy az ingatlannal <isszefiigg6sben teljesit6s tcirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult

edenym6ret
esyszeri nett6 i.irit6si dii Gt)

t6li idoszak (oktober 1 - mrircius 31. ny6ri idoszak (6prilis I - szeptember 30.

I 10 liter 191, I 81,

120 liter 208,- 198,-

I 100 liter 1 909,- I 813.

t'-



ingyenesen adatot k6rni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti
adatszolg6ltat6sb6l hiirnyz6 ingatlanok ds sztikseges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitatot, hogy a megkiildott ingatlanokon vdgzett
szolgiitatilsdnak megfeleloen korrigilja a 20. S (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st

legk6sobb az drtesitds kezhezveteldt kciveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kdvetoen - a kiizszolgtitat6 eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kozszolgitltat6s i d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szitmlLzza ki.

ll.4 A Koordinitl6 szerv akiszdmlirzott 6s azingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beliil ki nem

fi zetett kdzszol griltat6si dij behaj t6sa erdekeben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolgiitat6 rdszere akozszolgdltat6si szerzodesben r6gzitett feladatok ell6t6sidrt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazddlkodttsi kcizszolg6ltatisi dij meg6llapit6s6ert felelos
mini szter 6ltal me ghat ir ozott szol giitatits i dij at fi zet.

11.6 A kozszolgilltato az Onkormdnyzat, mint elkit6s6rt felelos 6ltal kiadott
teljesitdsigazohissal igazolja, hogy a kozszolgiiltat6 teljesites6vel kapcsolatban kifog5sa nem
meri.ilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgiitat6 iital a Koordindl6 szerv rdszdre a

rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tort6no megktild6se a szolgfitatirsi d(j fizet6sdnek

feltdtele.
Az Onkormdnyzat koteles a teljesitdsigazolist a Kozszolg6ltat6 rdsz6re a teljesitdssel erintett
idoszakot kciveto 5 napon beltil kiadni. Amennylben az Onkormrinyzat a teljesitesigazolts
kiad6s6val alapos indok nelkiil kdsedelembe esik, figy a kcizszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kfu6t az Onkorm6nyzat fele erv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6s teljes krizvetlen kciltsdge
megterit6sre kertil, igy a haszonanyag drtdkesitds6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6ki szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinillo szerv a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfelelo s eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4 $ (4) bekezddse alapjin az Onkormdny,zat a kcizszolg6ltat6si szerzoddst
annak megkcitdsdt vagy m6dositSs6t k<ivetoen halad6ktalanul, de legkesobb 8 napon beltil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv reszere.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzodest 2022. jrinius 01. napjdval kezdodo hat6llyal hatirozott idore, 2023.
jrinius 30. napjiig ktitik.

Felek a szerzod6st kozds megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj5k.

13. A ktizszolgdltatisi szerz6d6s megsztin6se

A kdzszolg6ltat6si szerz\ des megsztinik
a) a benne meghatfirozott idotartam lej 6rt6val ;



b ) a Kozszol g6ltat6 j o gutod nelkiil i me gszun6s6vel ;

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

d) felmondiissal;
e) a felek kdzcis megegy ezlsdvel.

13.1 Az flnkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzodest a Polg6ri T0rvenyk6nyvben

meghatdrozott felmonddsi okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, ha aKozszolgdltat6

a hulladdkgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a krirnyezet v6delmdre

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rri vonatkoz6 hat6s6gi dont6s eloir6sait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek tdnyet a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

a szerzod{sben meg6llapitott kotelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megsdrtette;

a hulladekgazd6lkodasi kozszolgdltat6si szerzodest az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik minositesi enged6llyel vagy megfelelos6gi

vdlem6nnyel.

13.2 A Kcizszolg6ltat6 a Polg6ri Torv6nykonyvben meghat6rozottakon tilmenoen a

krizszolg6ltatbsi szerzoddst akkor mondhada fel, ha

az flnkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6sben meghatitrozott kdtelezettsegdt - a

KozszolgSltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megsertr, es ezzel a Kozszolg6ltatonak

k6rr okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgirltat6s teljesitdsdt; vagy

a kcizszolg6ltat6si szerzodes megkrit6s6t kiivetoen hat6lyba l6pett jogszabiiy a

k6zszolg6ltat6si szerzodps tartalmi elemeit rigy viitonatja meg, hogy az a

Kozszolgitltat6nak a hulladdkgazdalkoditsi kozszolgiitatils szerz6d6sszerti teljesitdse

korebe tartozo l6nyeges 6s jogos drdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzoddst a kdzszolgtitato felmondja, a teleptildsi

onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az irj kdzszolg6ltat6 kiv6lasztitsirol.

A fentiek teljesiil6se esetdn akozszolgttltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap'

A felmond6si ido alatt aKozszolgiitato a hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgiitat6st v6ltozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljes ites az 0nkorm6ny zatnak felr6hato okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodl,s

neki felrohat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az eves ktizszolg6ltat6si dij 50%o-6nak

megfelelo meghirisul6si kOtb6r fizetds6re kdteles.

14. Eljrirris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k6zszolg6ltat6si szerzodes megszun6se vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolgdltat6 az ii
kozszolg6liat6 kiv6lasilitsitig,de legfeljebb 6 h6napig akozszolgttltat6st vdltozatlanul ell6da.

e hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se eset6n a k<izszolg6ltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban levo iigyek iratait es nyilv6ntart6sait a Kdzszolg6ltat6 a

telepiil6si onkorm6nyzatnakakozszolgitltat6si szerzodes megsztinese napj6n tfiadia-

15. Jogvitfk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis kozotti t6rgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.
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Amennyiben a jogvitrit a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beli.il nem tudjak rendemi, a bir6s6gi
eljSr6s lefolytat6srlra a P6psi Jar6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nyszdk
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzodessel kapcsolatos brirmely igenyt vagy nyilatkozatot, kovetelest iriisba kell
foglalni.
A szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos i.igyint6,z6,sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat reszer6l:
n6v: Fiizin6 Kajdy Zita polgiirmester
telefon: 121598-115
e-mai I : zita.kajdy @gmail. com

a Kiizszo lg iitatfl r6szerol :

ndv: Bir6 P6ter i.igyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-DrfvaHullad6kgazdrilkodfsiProgram
A Kcizszolgdltat6 ktiteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6r,a Hulladekgazddlkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitmenyeket es eszkcizoket a kcizszolgdltatis teljesit6se kapcs6n.
Felek kdtelezettseget viillalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkezdse, yagy annak valamelyik r6,sze
6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak drvdnytelens6gdt allapitja ffieg, fgy a szerz6des tobbi resze err,'dnyes ds
kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b5rmelyik Fel a szerzodest nem kdtotte volna meg.
Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott kdrd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6lo 2015. dvi CXLIII. torveny (Kbt.), a
Magyarorsz6g rinkorminyzatairol szol6 2011. 6vi CLXXXX. tdrvdny (Mcitv), valamint a
Polgdri T<irvdnykcinyvrol szolo 2073. 6vi V. tiirv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o g szabdly ok ir6nyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmezdse utrin, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6v6hagy6lag irj 6k ali.
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