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HULLADEKGAZDALKONAST XoZSZOLGALTATAST SZNRZ6ONS

amely l6tlejdtt egyr6szt: Csrinyoszr6 Kiizs6g Onkorm ilnyza;ta
sz6khely: 7964 Csinyoszr6, Kossuth Lajos u.64.
PIR szim: 331108
ad6szirn: 1533 1 108-1-02
kdpviseli: Mecskei Kriroly polgdrmester
mint tinkormanyzat (a tovribbiakban: 6nkormdnyzat)

D6l-Kom D6t-Dundntrili Kommuni[lis Szolgriltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gff Tdrsasig
szekhelye: 7632 P6cs, Sikl6si tt 52.

c6gj egyzdkszim a: 02-09 -0645 5 6

ad6sz6ma: I 1 5 41 587 -2-02
KUJ szama: 100279306
KTJ sziLrna: I 00468989 /P6cs-Kdk6ny Regionrilis
Hulladdkkezel6 K6zpont/
KSH szima: 1 | 541 587 -381 1 -57 2-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigYvezet6
mint Kdzszolgiiltat6, a tovdbbiakban: Kdzszolg6ltat6

mds16szt:

id6re kdtend6 szerzod5s eset6n a

hosszabb id6re ktitend6 szerz6d6s

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alabbi

felt6telek mellett:

szerziSdo felek jelen kdzszolg6ltallsi szerz6d6s megkdtesekor figyelembe vettdk a

k6zbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 1vi CXLIII. tv. 15. $-At, mely szerint a kdzbeszerz6si

ertekhatarok:- 
o; 

"rrrt 
pui uni6s jogi aktusban meghatarozott k)zbeszerzlsi 6s koncesszi6s beszerz6si

6rt6khatrirok (a tovribbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

D) a kiizponti ktilts6gvet6sr6l sz6l6 tdrvenyben meghata.tozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerzesi 6rt6khallrok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatarok)'- 
it o, egyes besrerzdsi targyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatarokat a k6zponti

ttittregr"tis.Ot szol6 tOrv6ny-ben 6vente kell meghatrfuozni. Az egyes beszerzdsi Lirgyak

eset6b"en alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6'rozott -

uni6s 6rtdkhatrirokat a mindenkori k6lts6gvet6si t6rv6nyben 6vente rdgziteni kell.

A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a siolg6ltat6s becsiilt 6rteke olyan szerz6d6s eset6ben,

amely nem tartal mazza a telps dijal:
a) hatirozotl id6re, n6gy 6vre vagy annSl r<tvidebb

szerzod6s id6tartama alaui ellenszolg6ltatds;

b) hatArozallan id6re kdt6tt szerzSd6s vagy n6gy 6vn6l

eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa'

AMagyarK6zt6rsas6g2019.6vik6lts6gvet6s6r6lsz6l62018'6viL.t6rv6ny72.$(1)
U"tera]se riigziti, hog] a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerz6si

ertJkrata. ZO|S. ianuai t -.iOtOt szolgiltatas megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjak, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6d6s nem esik a kozbeszerz6si eljaras

hat6lya al6.
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Szetzbdo Felek a telepiildsi hullad6k gyiijtds6re, szillitasra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolgaltates folyamatossiig6nak biaosit6sa 6rdekdben a telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi 6nkormrinyzati rendelet
vdgrehajtrisrira az alibbi szerz6d6st k6tik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi dnkormany zatair6l szol6 201l. 6vi cI-xxXIx. t6rv6ny 13. g (1)
bekezddse szerint a helyi kiiziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi 6nkormdnyzati feladatok k<iz6 tartozik kiil6n6sen a hullad6kgazdrilkod6s 6s a
kdmyezet-eg6szsdgiigy (kdaisztasrig, teleptil6si kdmyezet tisztasAganak biaisitrisa, rovar- 6s
nigcs6l6irtris).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi GLXXXV. t6rv6ny (a tovribbiakban: Hr.) 33. g (l) bekezdese
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hulladekgazdrilkodrisi ktizszjgriltairis ellilt6s6t a
kdzszolg6ltat6val kittdtt hullad6kgazddlkodrisi kdzszolgriltatrisi szerz6d6s itjrin biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az dnkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete .................(...............) KT.
sz. hatArozata alapjrin j6tt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s c6lj4 hogy csrinyoszr6 Kilzsdg kozigazgatiisi teriiretdn azingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknril, liasznril6knril (a ioraiuiut u- 
- 

"gyut 
,

ingatlanhasznril6) keletkez6 telepiil6si szilird hullad6k kezel6s6ie fenn6ll6 kozszolgaltatassal
kapcsolatban - a hatrrlyos jogszab.ilyoknak megfelel<ien - - o.tr.-ervi"f e. 

"Kdzszolgdltat6 k6z6tti kapcsolatot, a Ferekjogait 6s-k6telezetts6 geit szab lyoz,e.'

2.
2tl'- Az. onkorm6nyzat megbizza a K zszorgiitat t az aribb meghatrirozott feladatok
elv6gzesdvel:
c:T.v9.tzr6 Kbzsdg kdzigazga&is.i reriiletdn a telepiildsi hulladdk begyrijt6s6vel 6s elhelyezesc6lj6b6l rdrr6n6 rendszeres elszillitrisdval a szerz6ddsben ,ogri .f iJ'6i;;#, ,"ri,,i*
kezelds6vel 6s rirtalmatlanitisiival - a Mecsek-Dtiva Hullad6klazdrilkod6si r.og.u. 

".rr.or-6s ldtesitm6nyrillomrinydnak ig6nybev6terdvel-, kdzszolg6rtatrisiszerz6dds keret66en:
- veryes hullad6k ryffjt6se, sz6llitisa, kezel6se heti 1 alkalommat- lomtalanftris 6vente I alkalommal
- elkiildnitett/szelektiv/hullad6kgrfijt6s

2.2. A Kdzszolgiltatri a 2.r. pontban meghatiirozott feladatok elvdgz6s6t 2020. janurir r-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz<id6s alapjin a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6jogszab6lyoknak ds az dnkormrrnyzati ren"creletniir ."gr"t"to"o r.i"irGo.", l"g"*rt
9:tovg:T6 KiJzs€g klzigazgatiisi terrilet6n a telepril6si frullad6k gyrijt6sdre" es te'2"?ese.eininyulo k6zszolgriltar6sok ell6tes:fua.

A kdzszolgriltatris megnevezdse: terepi.ir6si. hullad6k gyiijt6s6re 6s kezel6sdre ininyur6kdzszolg6ltat6i feladatok elrritdsa, amely kiterjed a *,n t"ir:.oi.. 
"r..erv 

i"gJJ#^aro
a hizt*.6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t k6pez6 vegyes hulad6kar^ i.,"" Hi. :q* albekezd6s6re tekintettel.

6^^r".--
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A kdzszolgaltat'is teljesit6s6nek ter0leti kiterjed6se: Csiinyoszr6 K6zs6g kdzig,zgatasi
teriilet6n.
A kOzsmlg6ltauis krirdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K6k6nyi Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpontban vagy etrak6allom6son, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikdd6si
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezel<i ldtesitm6nyben.

3. Az Onkorminyzat kiitelezetts6gv6llal6sa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolgriltatrls ellitrlsara a Kiizszolgriltat6nak
kizir6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorm finyzat kotelezallsdget viillal:
- a kdzszolgitltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6srihoz a K6zszolg6ltat6 szitmira

sziiks6ges informrici6k 6s adatok szolgdltat6srir4
- a kiixzolg6ltat6s k6r6be nem taJtozi hulladdkgazddlkod6si tevdkenysdgek

kdzszolg6ltatAssal tdrt6n6 dsszehangokisrinak el<isegit6s6re,
- a kiizszolgiiltatrisnak a telepiildsen vegzotl m6s k6zszolgeltatiisokkal val6

dsszehangol6sdnak el6segit6s6re,
- a Kdzszolgiltat6 kizir6lagos k6,zszolg6ltat6si jog6nak biztositris6ra
- a teleptil6s kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszndl6i vonatkoz6s6ban

n6v- 6s cimjegyzek etadasara, adategyezetdsre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolgdl6 adatok 6tadrisdra,
- az Onkormanyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm€ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 kdltsdgek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szimiira,
- a telepiil6si ig6nyek kielegit6sdre alkalmas hullad6k gyiijt6sdre, szirllitAsira, kezel6sdre

szolg6l6 helyek ds l6tesitm6nyek meghatiiroziisara. Ennek keretdben kijelOli - a

KSzszolgrlltatrival egyeztetve - azokat a gytijt<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolg6ltat6 6tvegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhasznril6kt6t,
mely ingatlanokhoz aKdzszolgfltat6 6ltal alkalmazott gdpj6rmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ks?Allit| jfumi\ szdmira megfelel6 ritviszonyok biaosit6siira, (kiilSniis
tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesit6sre, valamint a k6zrit rirszelv6ny6be bel6g6
fa6gak lev6g6sara),

- akozszolgiltatrlsi szerz6d6s kozzdt5tellrol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elkiilSnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6s616l.

4. A Kiizszolgiltat6 k6telezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolgdltat6 gondoskodik:

- A hdztartdsban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilti 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellitrisi id6szak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszniil6k
r6szere az 6ves hullad6kgazdilkodAsi ktizszolgriltatisi dij 50%-6t kell megrillapitani.)

ii. Elkiildnitetten gytijtdtt hullad6k
iii. Lom hulladdk 6vente egy alkalommal
tiirtdn6 dsszegyiijt6sdr6l, elszallitrisar6l 6s kezel6s6r6l.
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- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez<i h6ztart6si hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
6sszegyrijt6sdr6l, elszillitasd.r6l 6s kezeldsdrtil.

- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyiijt6 ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hullad6k
6tvdtel616l, tisszegyiijt6s6r6l, elszillit6s6r6l 6s kezel6s6r<il.

b) Adminisztrativ feladatok:
- ktinyvel6s,szirnvitel,bdrszamfejt6s
- adminisztr6ci6, nyilvrintart6s, adatbrizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgdltatiis

c.) az Onkormrinyzattal egyiittmtikddve a fogyaszt6k szAmfura k6nnyen hozzAfdrheto
i.igyf6lszolgrilat es taj6koztatrisi rendszer mrikddtetdse (Kdzponti tigyf6lszolgrilat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a kdzszolgdltatdssal kapcsolatos lakossigi tdj6koaatrls.

4.2. A Kizszolgiltat6 k6telezetts6get vrillal tov6bbd:
a) a kdzszolgiiltatiis folyamatos ds teUes k6ni ell6tdsAra,
b) a kdzszolg6ltatas meghatrirozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kiimyezetv€delmi hat6srig 6ltal meghatarozott min6sit6si osztdly szerinti

kiivetelm6nyek biaositasiira 6s a min6sitesi enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
ktizszolg6ltatasi szerz6dds hat6lyoss6grinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kiizszolgrlltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gii 6s min6sdgti jdrmri, g6p, eszk6z,
berendezes biaosiusdr4 a szi.iks6ges l6tszamf 6s k6pzetts6gil szakember alkalmaz{sir4

e) a k6zszolgiiltatas folyamatos, biztons6gos 6s b5vithet6 teljesitds6hez sziiksdges
fejlesadsek 6s karbantartiisok elvdgz6s6re,

f) a kdzszolgdltatris k6r6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghatarozott helyek 6s

l6tesitm6nyek i gdnybevdtel6re,
g) nyilv6ntartd.si rendszer miik6dtet6s6re 6s a kdzszolg6ltatds teljesit6s6vel 6sszefiigg6

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntartasi, adatkezel6si 6s adatszolg5ltatiisi rendszer l€luehozAsi:};roz 6s folyamatos

miikcidtet6sdhez sziiks6ges feltdtelek biaosit6s6ra,
i) a fogyaszt6k szimrira kdnnyen hoz"6f6rhet<i iigyf6lszolgrilat ds tdjdkoztatdsi rendszer

mrik6dtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendj6nek megillapitrisrira,
k) a tevdkenys6g elldtisrihoz sziiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel6ssdgi kiirben bek6vetkezett Onkormiinyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legaldbb 2 kiil6nb6z6
iirmdrtekil gy0jt6ed6ny kdziil vrilaszthasson,

m) tdbblethullad6k elhelyezesdt szolgril6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott zsi*.
forgalmazisiira,

n) a Mecsek-Drriva Hulladdkgazddlkod6si Program eszk6z- ds l6tesitm6ny ri,llom6ny6nak
hasnfilat6ra.

A Kdzszolg6ltat6 hulladdkgazddlkodrisi enged6ly6nek szlma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3 t2017, PEIKTF O I 155-7 t2018, PE/KTFO/00363-2|2019.
A Kdzszolgiltat6 megfelel6s6gi v6lem6nydnek szdma: KP-38633 -312019.
A K6zszolgAltat6 min<isit6si enged6ly6nek szirna: PE/KTFO/05727-212019.,
PE/KTFO/04759 -6 t2019., pE/KTrO/06748-2 t2019.
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5. Mentesiil a K6zszolgAltat6 a 4./ pontban meghatarozott kdtelezetts6gdtSl vis maior esetdn,
tovribb6, ha az Onkorm6nyzat nem biAosit az ingatlanok megkdzelitdsdhe z olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentessdg, illetve egydb okb6l jrirhatatlan a k6zut/, amely a
Kiizszolgdltat6 gdpj6rmriveinek balesetmentes kdzlekeddsdt biAositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akadily elhrirulisrit kiivet6 legkdzelebbi szillit,isi napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kiiteles az eliizl elmaradt szallitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepiildsi hulladdk elszallit6srira is.

6. A Kiizszolg6ltatt6 jogosult megtagadni a hullad6k elszillitas6t:
- az dnkormtinyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r<i trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a tarol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartozb atyag

kertilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tdrmel6k, dllati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmfi, stlyri t6rgy, amely veszdlye eti a
hullad6kszalliuissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhatja a
gyiijt6berendez6st, kezel6 berendez6st, illetve iirtalmatlanitiba soriln veszilyeaeti a
kiirnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabviinyos, zrlrt trirol6ed6nyben, illetve nem a K6zszolg6ltat6t6l
vrisrirolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly modon keriil kihelyez6sre, hogy a tarol6ed6ny mozgatrisakor a kisz6r6diis
veszdlye fennrill (nem lezdrt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a trirol6eddny kdriil szabdlytalanul, annak mozgatiist 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don
tdbblethullad6k keriilt kihelyezesre

- amennyiben a tarol6eddnyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tirol6ed6nyek matricijriLnak
hirlnya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgiltatri jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolgiitati az
alviillalkoz6 igdnybevdtel6t k6teles az Onkormrinyzat szimrira bejelenteni.

7.2. A Felek r6gzitik, hogy az alvrillalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kdzszolgdltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kdzszolgriltatds teljesit6s€vel 6sszefiigg6 adatszolg6ltatas biaositrisa 6rdek6ben a
Kdzszolgiltat6 az 1./ pontban meghatarozott szolgriltatdsi teriiletre vonatkoz6an elktldnitett
nyilvdnta(6si rendszert k6teles vezetni, mely @rtalmazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elsziillitott
6s 6rtalmatlanitott telepi.ildsi hullad6k mennyis6gdt.

9. A kdzszolgriltatris ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kcizszolgiiltatris teljesitds6vel
kapcsolatos min6s6gi 6szrevdteleit, kifogrisait iriisban a Kiizszolg6ltat6 szsthely{re (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimemi, 6s a Kiizszotgiltat6
k6teles azokat irasban, 15 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k6teles a
Kbzszolgl6ltat6 kdmyezetszennyez6s esetdben, ha az a k6zszolg6ltatrisi tev6kenys6g6vel
okozati dsszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezeldsi k6zszolg6ltatris rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkezdsdt kifogdsolja, a

K6zszolgdltat6 30 napon beltl kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesitdse melletr
az 6nkorm6nyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatds dija
10.1. A hullad6kgazd6lkodasi kdzszolg6ltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szab lyoz{si Hivatal javaslatrinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordinil6 szerv szedi be.

AHt. 321A. $-a alapjdn az iilan,i hullad6kgazd6lkodrisi kdzfeladat keret6ben az 6llam beszedi

a kdzszolgii{tat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolgiltat6knak a hullad6kgazddlkoddsi
kozszolgriltatisi dij megrillapitise6rt felel6s minisaer 6ltal meghatrirozott szolgAltat6si dijat,
Az itllarn e feladatainak elkluisara koordin6l6 szervezptet. (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a telepiil6si iinkormdnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkoddsi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdrdnek gyakorlasdhoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben illapitja meg a beszedett k6zszolg6ltatrisi dij felosztis6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatiinak figyelembevdteldvel rendeletben 6llapitja meg a

Koordindl6 szerv 6ltal a k6zszolgrlltat6nak fizetend<i szolg6ltatdsi dijat.

10.2
A kdzszolgeltat6 Sltal alkalmazott kdzszolgriltatlsi dij megrillapitisa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,
valanint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en tdrt6nt.

A term6szetes szemdly inqatlanhasznel6k eltal fizetend6 iiritdsi diiak:

Ed6nvm6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

60 liter* 64,-

80 liter 86,-
1 l0 liter I18,-

*a 3E512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant €gyedtll 6s dletvitelszer[en haszn6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhasmiil6 rdszCre, a telepiilesi onkormdnyzat 6ltal kiadott igamlAs alapj6n.

Tdbblethullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 zsriLk rira: 361,- Ft+Afaldb.

Ipari (qazd6lkod6 szervezetek l dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

I l0 liter 131,-

120 liter 113,-

1 100 liter I 310,-

A Ht. 91.8 (6) bekezdes szerinti k6[ts6svet6si szervek 6s szociSlis intdzmenyek dijai:

Eddnym6ret Egyszeri nett6 iiritesi dij
GO

1 l0 liter 118,-

120 liter 129,-
I 100 liter I179,-

&^u^-
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Szerzbdo Felek az 6ltakinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hat6lyos
AFA tdrvdny rendelkezdseinek megfelel6en jrimik el.

11. AUami hultad6kgazdilkoddsi kiizfeladat-ell6t6s

11.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si k6zfeladat ell tisdra l6trehozott szeryezet
kijel6l6sdr6l, feladatkdr6r6l, az adatkezel€.s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
k6telezettsdgek r6szletes szabdlyairbl sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjin a KormriLny a Ht. 32/A. g (1) bekezddsben
meghatarozott feladatoka Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrilkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zrirtk6nien Mrikdd6 R6szvdnytrirsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgdltatdsi dijakra vonatkoz6 szlmlikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgdltat6s alapjan rillitja ki. A k6zszolg6ltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltatasa eset6n a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhasznil6 tekintet6ben a Koordiniil6 szerv riltal legut6bb kiszdmlazorl
kdzszolg6ltat6si dijr6l ellit ki sziml6t. Az ezzel cisszeftigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezetts6g a kdzszolgiitat6t terheli. Az igy kelakez6 k<izszolg6ltat6si
dijktildnbdzet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgriltat6si dijba beszimitja. A k6zszolg6ltat6 hianyos vagy helytelen adatszolgiiltat6srib6l
ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezmdny6rt akdzszolgriltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. S (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs k6zszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgiilatrisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeffiggdsben teljesit6s t6rt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illetdkes hat6srigt6l a 20. g (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hianyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjin figziteft ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megkiildi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiitatot, hogy a megktld6tt ingatlanokon vdgzett
szolgriltatdsanak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legk6s<ibb az 6rtesitds kdzhezv6tel6t kdvet6 8 napon beliil.
A korrekci6t k6vet6en - a kdzszolgiitat6 elt6r6 adatszolg6ltatrlsa hi6nydban - a Koordin6l6
szew a kdzszolgiltati\si di:al az ingatlantulaj dono snak sz mlLzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszinnli,z,ott 6s az ingatlanhasznril6 6ltal hatrlrid6n beliil ki nem
fi zetett kdzszolg6ltatrisi dij behajtrisa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolgiiltat6 rdszdre akdzszolgiitatirsi szerz<ld6sben rdgzitett feladatok ellitt{sidrt
a Koordinil6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltat6si dij meg6llapit6s66rt felel6s
miniszter 6ltal meghat6rozott szolgdltatesi dijat fizet.

11.6 A k6zszolgiiltat6 az OnkormiiLnyzat, mint elldtdsdrt felel6s iital kiadott
tefesitdsigazohissal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kbzszolgdltat6 riltal a Koordinii6 szerv rdszere a
rendszeres adatszolg6ltatis keret6ben t6rt6n6 megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizet6sdnek
felt6tele.
Az dnkormanyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolgrllt at6 r6sz€re a teljesit6ssel drintett
id6szakot k6vet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorminyzat a teljesit6sigazokis
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kiadds6val alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, rigy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban kelelkem kir l az Onkormanyzat fel6 drvdnyesiteni.

ll.7 A szolgiiltatdsi dijban a hulladdkgazd6lkod6si kdzsmlg6ltatrls teljes k<izvetlen kdltsdge

megt6ritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitdsdrdl a Koordin6l6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a k6zszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv 6ltal kijel<ilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-ert6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6'16 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordindl6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgrfltauisi szerzodds Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsgtilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az Onkormanyzat a kdzszolgiltatAsi szerzSddst

annak megkdt6s6t vagy m6dositrisrlt kdvet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szprv rdsz6re.

12. A kdzszolgflltatrlsi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz<iddst 2020. janurlr 01. napj6val kezddd6 hatrillyal hatrirozott idfue,2029.
december 31. napjiig kiitik

Felek a szerz6d6st kdz6s megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. A kiizszolgriltatrisi szerz6d6s megszfln6se
A kitzszolg6ltat6si szerz<id6s megsziinik
a) a benne meghatiirozott iddtartam lejrirtrival,
b) a Kdzszolgitltat6 jogut6d n6lkiili megsziin6sdvel,
c) el6llissal, ha a teljesitds m6g nem kezd<iddtt meg,
d) felmondrissal
e) a felek kdziis megegyezes6vel

l3.l Az Onkormrinyzat a kdzszolgriltat6si szerz6d6st a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben
meghatiirozott felmonddsi okokon tulmen<ien akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgdltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolgriltatils ell6t6sa solin a kdmyezet v6delmdre vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a rA vonatkoz6 hat6s6gi d6nt6s el6inisait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6srig joger6sen meg6llapitotta;
- a szerzhdesben meg6llapitott k6telezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sflyosan

megsdrtene:
- hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgrlltat6si szerzoddsl az Onkormiinyzat felmondja, ha a

Kdzszolgriltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi
v6lemdnnyel.

13.2 A K6zszolg6ltat6 a Polgdri Tdrvdnyktinyvben meghatarozottakon trilmen6en a
k6zszolg6ltatrisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormrinyzzt a kbzszolgiltatasi szerz6ddsben meghatarozott kiitelezettsdget - a

Ktizszolg6ltat6 felsz6liuisa ellen6re - silyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak
k6.rt okoz, vagy akadilyozzz a hulladikgazdilkodrisi kdzszolg6ltatiis teljesit6s6t; vagy

- a kdzszolgiltat6si szerz6d6s megkot6set kdvet6en hatrilyba l6pett jogszabrily a

k<izszolg6ltatdsi szerz6d6s tartalmi elemeit rigy valtoztatja meg, hogy az a
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K6zszolg6ltat6nak a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgiiltat6s szerz6d6sszerii tefiesit6se
kdr6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos drdekeit jelent6s mdrt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkoddsi szerz<id6st a k6zszolg6ltat6 felmondja a telepiil6si
dnkormiinyzat haladdktalanul gondoskodik az ij k6zszolg6ltat6 kivrilasarisrir6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolgriltat6si szerz<idds felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmondiisi id6 alatt a Ki:zsmlg ltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgdltatrisi vriltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an szfinik meg, az On-korm:iLnyzat .z 6ves kdzszolgrlltatasi dij 50%-anak
megfele16 meghirisuLisi k6tb6r fizetds6re kdteles.

14. Eljirds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s megszrindse vagy megsziintetdse eset6n a K}zszolgaltato az ij
k6zsmlgiiltat6 kivrilasaris6ig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltatiist vriltozatlanul elftitja.
A hulladdkgazd6lkodrisi k6zszolgiiltatisi szerz6d6s megszrin6se esetdn a k6,zszolg6ltat6s
ell6teisrival kapcsolatos, folyamatban ldv<i tigyek iratait 6s nyilvriLntartrisait a Kozszolgiltat6 a
telepiil6si dnkormrinyzatnak aklzszolgiitatirsi szerzddds megszrin6se napj6n etadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek-meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat els6sorb at az egymls kdzitti trirgyalisok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Fetek trirgyal6s ritjrin 60 napon beliil nem tudjiik rendemi, a bir6s6gi
elj{fu6s lefolfatdsrira a Pdcsi Jarrisbir6srlg, illetve drt6khatrirt6l fiigg6en a pdcsi T6rv6nysz6k
illetdkessdgdt kdtik ki.

16, frtesit6sek
A jelen szerz<idessel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irasba kell
foglalni.

A szerz6d6s teljesitdsdvel kapcsolatos iigyint6zesre, nyilatkozau6telre jogosultak:

az Onkormdnyzat rdszer6l:
ndv: Mecskei Kiiroly polg6rmester
telefon: 73/492-004
e-mail : csanyonk@dravanet.hu

a K zszolgiltat6 rdsz6r6 I :

n6v: Bir6 P6ter i.igyvezet6
telefon:72/ 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszirniit stb.) a Felek kizardlag a
szerz6d6s teljesit6s6vel 6sszefiigg6 kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos drdekek drvdnyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabllyzataik rendelkez6sei szerint j rimak el.
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17, Mecsek-DrivaHullad6kgazdr{lkodfsiProgram
A K6zszolgiltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dft{va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdz6ket a kozszolgiltatfls teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get vallalnak, hogy alavetik magukat a Tarsulisi Taniics hatarozatainak.

1 S.R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyibin jelen szerz6dds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze

6rv6nyielen vigy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6s6g

annak 6rv6nytJlens6gdt 6llapitja meg, rigy a szerz6d6s tdbbi r6sze drv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha anelkiil barmelyik F6l a szerz6d6st nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem szzbitlyozatl k6rddsekben els<isorban a hullad6kr6l sz6lo 2012. 6vi

Ci>O<XV. t6rv6ny (Ht.), a k6zbeszerzesekdl sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszag dnkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi clxxxx. t6rv6ny (Mdtv), valamint a

lotla.i fOruenykiinyvr6l szol6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkezesei, illetve a vonatkoz6

lgazati j o gszabfily ok irri,nyad6ak.

Jelen szerz6dest a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezese utan, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, j6v6hagy6lag irjak al6.

Csinyoszr6, 2019.6v ht-rl.. h6nap .5.. nap

D6l-Kom NonProfit Kft'
7632/FCcs, sikl6si Ut 52

c6oieovl6ksz6m: 02-09-064556

/ ?ooitam. 11541587-2-02

L- $-
D6t-Kom Nonprolit Kft.

Kiizszo196ltat6
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