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HullADfi:rcetzoAr,rooAsrr6zszolcAr,rarAsrszuuzoorcs

amely l6trejcitt egyrdszt: Besence Kiizs6g Onkormfnyzata
sz6khely: 7838 Besence, F5 utca 8.

PIR sziim: 335041
ad6sziim: | 5335047 -l -02
k6pviseli: Gergics Melinda polgiirmester
mint <j nkorm iny zat (a tov6bbiakban : O n ko r m 6ny zat)

milsr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintfili Kommunilis Szolgdltat6
Nonprofit Kork{tolt Felel6ss6gii TSrsas6g
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
ce gtr e gy zekszfma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szAma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ szrlma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozp ont I
KSH szama: 1 1 54 I 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet<i
mint Kcizs z olgiitat6, a tov6bb i akban : Kiizszo lgiitatil

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - krizdtt az alulirott helyen 6s napon az alSbbi
feltdtelek mellett:

Szerzldo felek jelen ktizszolg6ltatrisi szerz6d6,s megkcit6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerz6si
6rt6khat6rok:

a) etx6pai uni6s jogi aktusban meghatitrozott kozbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khatrlrok) ;

b) akiizponti k<ilts6gvet6sr6l sz6l6 ttirv6nyben meghatinozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatiirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatrlrok).

(3) Az egyes beszerz6si tlrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kdlts6gvet6srol sz6l6 ttirv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si titrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozotl -
uni6s 6rt6khatrirokat a mindenkori kdlts6gvet6si tdrv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerzodls eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatinozott idore, n6gy 6vre vagy arnitl r<ividebb idore kritendi| szerziid6s eset6n a
szerz(ld1s id6tartama alatti ellenszolg6ltat6s ;

b) hatinozatlan id6re kdtdtt szeruodes vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtend6 szerz6d6s
eset6n a havi ellenszolg6ltatds negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<iztrirsas6g 2019. 6vi krilts6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerz6si
6rt6l<hat5r 2019.janurir l-j6t6l szolgiltatirs megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megSllapitj6k, hogy fentiek alapjin jelen szerzod6s nem esik a kdzbeszerz6si eljrirris
hatiiyaal6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hullad6k gyrijt6s6re, sziilitisra 6s kezeldsre vonatkoz6
k<izszolgiiltatris folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kritelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormiinyzati rendelet
v6grehajt6sdra az al6bbi szerz6d6st kdtik meg:

l. A szerz(id6s c6lja
1.1. Magyarorszitg helyi rinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. ttirv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok kdr6ben
ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok kozl tartozik kiildncisen a hullad6kgazd6lkodiis €s a
k6rnyezet-eg6szsegiigy (k<iztisztas6g, telepiildsi k<imyezettisztasiginak biztosit6sa, rovar- 6s

rrigcs6l6irtis).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepiil6si cinkormiinyzat a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltatds ell5t5s6t a
kozszolghltat6val k6t6tt hullad6kgazd6lkod5si kdzszolgiiltatisi szerz6d6s ritj6n biaositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete ...(.... ....) KT.
sz. hatirozata alapj an j citt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds cdlja, hogy Besence Kdzsdg kozigazgatdsi teri.ilet6n az

ingatlantulajdonosoknril, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egyiitt:
ingatlanhasznal6) keletkezo telepiil6si szilard hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgriltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kcitelezetts6geit szabLlyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kdzszolgitltat6t az alihb meghattirozott feladatok

elvd9z6s6vel:
Besence Kozs6g kozigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel ds elhelyez6s

c6lj6b6l trirt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rlrtalmatlanit6s5val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszk<iz-

6s l6tesitm6ny6llomriny6nak ig6nybev6tel6vel-, ktizszolg6ltat6si szerzodds keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, szfillitfusa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitas 6vente I alkalommal
- elktil<initett/szelektiv/hulladdkgytijtds

2.2. A Kiizszolgdltat| a 2.1. pontban meghatfurozott feladatok elv6gz6set 2020. janu6r 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrin a K0zszolghltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak 6s az cinkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Besence K<izs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re

ir6nyul6 kdzszolg6ltattisok ellifiAsira.

A kcizszolg6ltat6s megnevez6se: teleptilesi hullad6k gytijt6s6re 6s kezeles6re irrinyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemily ingatlanhaszndl6
ahiztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdtkepezo vegyes hullad6krira is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A krizszolgiitatis teljesft6s6nek teriileti kiterjed6se: Besence Kdzs6g kozigazgat6si teriilet6n.
A kcizszolg6ltat6s k6r6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K<ik6nyi Region6lis
Hulladdkkezelo Koryontban vagy titrak66llom6son, illetve mils, krirnyezetv6delmi, mtik<iddsi
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az Onko rm r[nyzat kiitele zetts6gv 6./rlal6s a

3.1. Az Onkorm6nyzat a 2. pontban irt k<izszolgrlltatris ellfutdsira a KtizszolgSltatrinak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az On ko rm hnyzat kdtele zettsdget viillal :

- a kdzszolgdltaths hat6kony 6s folyamatos elliltdsihoz a Kiizszolgiltatf szfumdra
s ziiks6 g e s i nformdci 6k 6 s adatok szolgiitatis itr a,

- a kdzszolg6ltat6s ktir6be nem tartozo hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6gek
kdzszolgilltat6ssal t<irt6n6 risszehangol6siinak el6segit6s6re,

- a kcizszolgrlltatdsnak a telepiil6sen vdgzett miis kdzszolg6ltat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak el6segft6s6re,

- a K0zs zolghltat6 kizrir6lagos kozszolgiltat6si j ogr{nak biztosit6siira,
- a teleptl6s kdzszol gilltatis igdnybev6tel6re kritelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

n6v- 6 s c imj e gy z6k fitaddsirr a, adate gy ezet6 sre,
- kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolgril6 adatok ittaddsira,
- az Onkormrinyzat 6,ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 ktilts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmira,
- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, szdllitilsir4 kezel6s6re

szolgril6 helyek 6s l6tesftm6nyek meghatdroz6siira. Ennek keret6ben kijekili - a
K0zszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgdltat6 6tvegye k<izteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasm6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKilzszolgiltatil 6ltal alkalmazott gepjdrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszallit6 j6rmri szirmdra megfelelo ritviszonyok biztositdsfura, (ktil<in<is
tekintettel a t6li h6- 6s sfkoss6g-mentesit6sre, valamint a kriztt tirszelv6ny6be bel6g6
fngaklevigdsira),

- akozszolg6ltatrisi szerziid€skozz|tetelercil a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
- gondoskodik M elkiildnitett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeseriil.

4. A Kdzszolgditatil kiitelezetts 6 gei :

4.1.
a) A kdzszolgilltat6 gondoskodik:

- A hivtartdsban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfutisi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjiin az ingatlanhaszn6l6k
rdszflre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltatrlsi dij 50yo-6t kell megr{llapitani.)

ii. Elkiilcinitetten gyiijtcitt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
trirt6no <issze gytij t6s6r6l, el szll lit6srir6l 6 s kezel6s6ro l.

- A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkezo hiztartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
ci s sze gytij t6 s6ro l, elszilllitisir6 I 6 s ke ze I 6 s 616 l.
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- Az iitala tizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tv6tel6r6l, <isszegyrij t6s6ro l, el sz6llit6s6r6l 6s kezel6 s6rol.

b) Admini s ztrativ feladatok :

- k<inyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- admini sztricio, nyilvintart 6s, adatbinis-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltatris

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtik6dve a fogyaszt6k szitmira ktinnyen hozziferheto
iigyf6lszolg6lat 6s ti$lkoztatdsi rendszer mrikddtet6se (Kdzponti iigyf6lszolg6lat cime; 7632

P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakossiigi trij6koztat6s.

4.2. A Kdzszolgitltat6 k<itelezetts6 get vdllal tov6bb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes kcini ell6trisara,

b) akozszolgilltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sire,
c) a krirnyezetv6delmi hat6s6g iital meghat6rozott min6sit6si osztiiy szerinti

kcivetelmdnyek biztosit6srlra es a min<isitdsi enged6ly hullad6kgazdSlkod6si

ko zszolgilltatdsi szerzo d6 s hatrlly ossiigiinak i dej e alatti fo lyamato s me gl 6t6re,

d) a kozszolgiitatis teljesites6hez sziik#ges mennyis6gri 6s min6s6gti j6rmri, glp, eszkoz,

berendez6s biaosit6s6ra, a sziiks6ges l6tszamri 6s kdpzetts6gri szakember alkalmaztsira,
e) a kozszolgiltat6s folyamatos, biztonsiigos 6s bovithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantartSsok elv6gz6s6re,

f) a kozszolg6ltatrls k<ir6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitmdnyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvdntart6si rendszer mrik6dtet6s6re 6s a k<izszolgilltatis teljesit6s6vel <isszefi.igg6

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgriltatasi rendszer l6trehozis5hoz 6s folyamatos

mtik<idtet6sdhez sztiks6ges felt6tel ek biztosit i.silr a,

i) a fogyaszt6k szimira kdnnyen hozzAferheto iigyf6lszolg6lat 6s trij6koztat6si rendszer

mtikcidtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitisira,
k) a tev6kenysdg ell6t6s6hoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kcirben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges krirok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhasznii6legalibb 2 kiiltjnbciz6

tirm6rt6kti gytij toeddny ktiztil vSlaszthasson,

m) t<ibblethullad6k elhelyezes6t szolg5l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biAositott zs6k

forgalmazilsbra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

haszniiatfua.

A Kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddly6nek szAma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 055 -3 I 2017, PE/KTFO I 155-7 I 2018, PE/KTFO/003 63 -2 I 20 19 .

A Kdzszol g 6ltat6 me gfelel6se gi v6lemeny6nek sz6ma: KP-38633 -5 I 2019.
A Kozszolgiitato min6sit6si enged6ly6nek szirma: PE/KTFO105727-212019.,

PE/KTFO t047 59 -612019., PE/KTF O 1067 48-212019.
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5. Mentesi.il a Kiizszolgfiltatfl a 4.1 pontban meghatiirozott kdtelezettsdgdtol vis maior eset6n,
toviibb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossiig mentess6g, illetve egy6b okb6l jrlrhatatlan akoz:irtl, amely a
Kdzszolgfltat6 g6pjrirmtiveinek balesetmentes krizleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kdzszolgiitat6 az akadiiy elh6rul6srit krjvetri legkcizelebbi szrillit6si napon kdteles
szolgilltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt szlllit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti teleptil6si hullad6k elsz6llitrlsrlra is.

6. A Kiizszolgriltatri jogosult megtagadni a hullad6k elszlllit6srit:
- az dnkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6r6 trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a tarol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tormel6k, iillati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 mYaE, nagyobb terjedelmti, srilyri tingy, amely vesz5lyezteti a
hullad6ksztillit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gytijt<iberendez6st, kezeliS berendez6st, illetve drtalmatlanit6sa soriin veszdlyezteti a
kornyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, z6rt t6rol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolghltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zs 6kb an kertil kihel y ezdsr e,

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyezl,sre, hogy a trirol6ed6ny mozgatisakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fennrill (nem lez6rt, illetve sdriilt ed6ny)

- ha a tilrolSed6ny kcirtil szabL,lytalanul, annak mozgatdst 6s [rit6st akadiiyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a trirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tiirol6ed6nyek matricrijrinak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alviilalkoz6 / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vflgezhetS tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgilltat6 jogosult alviillalkoz6(ka)t igdnybe venni. A K6zszolg6ltat6 az
alvdllalkoz6 ig6nybev6tel6t kciteles az Onkorm ilnyzat szitmirabejelenteni.
7.2. A Felek rogzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgilltat6 rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Kiizszolgdltatds teljesitds6vel dsszeftiggo adatszolgilltat6s biZositiisa 6rdek6ben a
Kdzszolgiltat6 az l./ pontban meghatfurozott szolgdltat6si teriiletre vonatkoz6an elktlonitett
nyilviintart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmyza a szolg6ltat6si tertiletrol elsz6llitott
6s rirtalmatlanftott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a k<izszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgilttt| sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezri, 6s a Kdzszolgiitatl
koteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kciteles a
Kiizszolgiltatri ktirnyezetszenrtyez6s eset6ben, ha az a kozszolgiitatSsi tev6kenys6g6vel
okozati dsszefi.iggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si k<izszolgSltat6s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a
Kiizszolgriltat6 30 napon beliil kciteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesft6se mellett-
az Onko rm 6ny zathoz megki.ildeni.
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10. Kiizszolgriltatds dija
10.1. A hullad6kgazd6lkodiisi krizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szabiiyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n aziilamihullad6kgazddlkodrisi kdzfeladat keretdben aziilam beszedi

a k0zszolg6ltat6si drjat 6s kifizeti a kIzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkoddsi

k<izszolg6ltat6si dij meg6llapithsdert felel6s miniszter iiltal meghathrozott szolgiitatirsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6tas6ra koordiniil6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)

hozl6tre.
A helyi kdzszolgtiltat6, a telepi.il6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

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

feladatk<ir6nek gyakorlilsirhoz sztiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozsmlgiitat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatiinak figyelembev6tel6vel rendeletben rillapitja meg a
Koordin6l6 szerv iital a k<izszolg6ltat6nak fizetend6 szolgilltatitsi dijat.

10.2

A kcizszolgilltat6 6ltal alkalmazottkozszolgriltat6si dij meg6llapit6sa a Ht.46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tort6nt.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
GO

60 liter* 64r'

80 liter 86r
I 10 liter 118,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszeriien hasm6l6 term6szetes

szem6ly ingatlanhaszn616 rdszlre, a telepiildsi Onkormituryzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Tcibblethullad6k gytij t6s6re szolg6l6 zsik ira: 3 6 1,- Ft+A fal db.

Ioari (sazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
GO

110 ter 131,-

r20 ter 143,-

I 100 liter 1 310,-

Eddnym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
Gt)

I 10 liter 118,-

120 liter 129,-

1 100 liter I179,-

&^..^--
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Szerziido Felek az iltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
Afa tOrveny rendelkez6seinek megfelelSen j6rnak el.

11. A[ami hullad6kgazd6lkodfsi kiizfeladat-ell6t6s
11.1 Az rlllami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6siira ldtrehozott szervezet
kijeltil6s6rol, feladatkcir6rol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgitltat6si
kdtelezetts6gek r6szletes szabiiyai6l sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjan a Kormilny a Ht. 321A. g (l) bekezd6sben
meghatinozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrlsi
Koordin6l6 6s Vagyonkezeli5 Zirtkrinien Mrik6d6 Rdszv6nyt6rsasrigot jel<ilte ki.

11.2 A Koordinii6 szeru akozszolgLiltat6si dijakra vonatkoz6 sziiml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgirltatris alapjin illlitja ki. A kcizszolgiltat6 hianyos vagy
k6sedelmes adatszolgitltatiisa esetdn a Koordinrll6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhasznil6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv riltal legut6bb kiszitmlizott
kiizszolgiitatrisi dijr6l 6llit ki sziml6t. Az ezzeldsszeftigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helytrilllsi kdtelezettsl,g akdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolgiltatilsi
dijkiilcinb<izet pozitiv m6rleg6t a Koordinril6 szerv a kozszolgLiltat6nak fizetendo esed6kes
szolgiltatilsi dijba beszimitja. A kozszolgiitat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgriltat6srib6l
ered6, a Koordin6l6 szery 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kidllitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<jvetkezmenyert akozszolgdltatStterheli a feleloss6g.

11.3 A Koordinii6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs k6zszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatdroma az adatszolgitltatiisban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszefiigg6sben teljesit6s t<irt6nt. A Koordiniil6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltatrisb6l hiinyzo
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjan riigzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a
kozszolgiitat6nak, 6s felhfvja a kozszolgiitat6t, hogy a megktildritt ingatlanokoi vegzett
szolgiitatits6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrlst
legkes6bb az 6rtesit6s kezhezxetel6t kcivet6 8 napon beltil.
A korrekci6t k<ivet6en - a k<izszolgiitat6 elt6r6 adatszolgiitatiisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kd zszol giltatris i d ij at az ingatlarftul aj dono sn ak szirril|zza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv akiszinriizott 6s az ingatlanhasznii6 iltalhatiridon beltil ki nem
fizetett kdzszolgiitatris i d ij behaj tris a 6 rdek6 ben int6zke di k.

11.5 A Kdzszolgiitat6 r6,szdre akiizszolgSltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6sri6rt
a Koordinii6 szerv a hullad6kgazdilkoditsi k<izszolgriltat6si dij megrillapitisircrt felelos
mini s zter iiltal me ghat 6r o zott szolgiltatits i dij at fi zet.

11.6 A kozszolgiltatS az Onkormiinyzat, mint ell6tris6rt felelos iltal kiadott
telieslldsigazohissal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesft6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesftdsigazoldsnak a kcizszolgekat6 itltal a Koordin6l6 szerv rdszlre a
rendszeres adatszolg6ltatiis keret6ben tdrt6no megkiild6se a szolg6ltat6si dfj fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesit6sigazolfust aKozszolgriltat6 r€,szere a teljesitdssel 6rintett
id6szakot k<ivet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormdnyzat a teljesit6sigazolis



kiad6srival alapos indok n6lktl k6sedelembe esik, rigy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapc solatban kel etkez 6 kar il az Onkorm iny zat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolg6ltat6s teljes kozvetlen k<ilts6ge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitesdr6l a Koordinril6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kdzszolgilltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeltilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyagrrt6kesit6sb6l eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinilll szerv a hullad6kgazd6lkodSsi kozszolgilltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6 s szerinti me gfe lelo s eget vizsgillja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjrin az Onkormhnyzat akozszolg6ltatrisi szerzSddst

annak megkdtes6t vagy m6dosit6srit krivet6en haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beli.il

elektronikus riton megktildi a Koordinril6 szerv reszdre.

12. A kiizszolgfltatisi szerz6d6s hatrllya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hatitrozott idore, 2029.

december 31. napjiig kiitik.

Felek a szerzlddst kozds megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se
A k<izszolg6ltat6si szerzodds megszrinik
a) a benne meghatfur ozou id6tartam lejirtiv al,
b ) a Kdzszolgiltat6 j ogut6d n6lkiili megsztin6s6v el,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k<iz<is megegyez6s6vel

13.1 Az $nkormanyzat a kozszolg6ltat6si szerz6d6st a Polgdri T<irv6nyktinyvben

meghatirozott felmond6si okokon trilmen5en akkor mondhatja fel, ha a K<izszolgiitat6

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ellitilsa sor6n a kdmyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszabiiyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d6nt6s el6ir6sait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6silg vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerz6d6sben meg6llapitott kcitelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette;

- a trulladdkgazdiikoddsi kdzszolgiitatirsi szerzodest az Onkorminyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sft6si enged6llyel vagy megfelel6segi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polg6ri Tcirv6nykdnyvben meghatitrozottakon trilmen6en a

kozszolgilltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorm6nyzat a kozszolgilltatAsi szerzoddsben meghatfurozott kdtelezettsdget - a

Krizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sirlyosan megs6rti, €s ezzel a Ktizszolg6ltat6nak

kiirt okoz, vagy akad6lyozza a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

- a kdzszolg6ltatiisi szerzodds megkcitds6t kcivet6en hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kcizszolgiiltatrisi szerzodds tartalmi elemeit rigy viitoztatja h€9, hogy az a

{^..",-



Kdzszolgiltat6nak a hullad6kgazdfllkoddsi kcizszolg6ltatas szerzod6sszeni teljesitdse
k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod|st a kozszolgiitat6 felmondja, a telepiil6si
<inkormrinyzathaladektalanul gondoskodlk az t$ kiizszolgiltat6 kiv6laszttisrir6l.
A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgilltatSsi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt aKdzszolghltato a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkormrlnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodl,s

neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves k<izszolg6ltatdsi dij 50Yo-6nak
megfelel6 meghirisul6si kritb6r frzetlser e k<iteles.

14. Eljrlrr[s a szerzfid6s megsziin6se eset6n
A k<izszolgriltatrlsi szerzodds megsziin6se vagy megsztintet6se eset6n a Kcizszolgiitat6 az ti1
kcizszolg5ltat6 kiv6lasztdsiig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgLiltat6st viltozatlanul ellltja.
A hullad6kgazdrilkodiisi kcizszolgriltatrisi szerzodds megsziin6se eset6n a kozszolgdltatis
ellititsitval kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a K<izszolgiltat6 a

telepiildsi rinkormrinyzatnakakozszolgiltatrisi szerzodls megszfln6se napjan 6tadja.

15. Jogvitr{k int6z6se
Felek megtillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els5sorban az egymfus kcizdtti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek trirgyakis ftjan 60 napon beliil nem tudjak rendezni, a bfr6s6gi
eljrirris lefolytat6sara a P6csi J6rasbir6s6g, illetve lrtdk}ratitrt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k
illet6kess6g6t k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos biirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k<iveteldst ir6sba kell
foglalni.

A szerzodl,s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6zesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm Snyzat reszerol;
n6v: Gergics Melinda polg6rmester
telefon: 731492-004
e-mail : csanyonk@dravanet.hu

a Kiizszolgiltat6 r6sz6r61:

n6v: Bir6 P6ter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail: dekom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszlm6t stb.) a Felek kizir6lag a

szerzod6s teljesit6s6vel <isszefiigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsol6d6

egy6bjogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszabillyok 6s adatv6delmi szabdlyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

9
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17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdilkodisiProgram
A Kcizszolgdltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszk<iz<iket a k<izszolgiitatts teljesit6se kapcs6n.
Felek k<itelezetts6get vrillalnak, hogy aldvetik magukat a TiirsulSsi Tanilcs hat6rozatainak.

I 8.R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerzod1s brlrmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resza
6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bfr6srlg
annak 6rv6nytelens6g6t fillapitja ffi€g, rigy a szerzodls t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fdl a szerz6d6st nem kcjt<itte volna meg.
A jelen szerzod5,sben nem szabillyozott k6rddsekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a
Magyarorszig cinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (MOtv), valamint a

Polgari Trirvdnykclnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab iiyo k i rriny ad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgf ltat6
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