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HullADfi:rcetznAr,ronAsrrozszolcAr,urAsrszERZ6oBs

Amely ldtrej <itt egyrdszt: Dom br6vdr V6ros Onkormr[n yzata
sz6khely: 7200 Domb6vitr,Szabads6g u. 18.
ad6sziim: I 57 33 555-2-17
PIR szam: 733557
k6pviseli: Pint6r Szil6rd polg6rmester
mint Onko rminy zat, a tov6bbiakban: Onko rmhny zat

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofi t Korl{tolt Felel6ss6gti Tr[rsasdg
szdkhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si ttt 52.
ce gS e gy zekszirma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szitma: I I 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: 1 00468989 /P6cs-Kcik6ny Regionrilis
Hul I ad6kke zelS Kozp ont /
KSH sz6ma: I 1 541 587 -381 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint Kcizszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltatri,

m6srdszt:

- tovribbiakban egytittesen: Felek - krizritt az alulirott helyen 6s napon az alibbiak
feltdtelek mellett:

PREAMBULUM

Felek rdgzitik, hogy jelen szerzldd,s a kozbeszerz6sekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLII. tiirv6ny
(Kbt.) 9. $ (1) bekezd6s i) pontja foglaltak alapjdnnem min6stil krizbeszerz6si eljrirtls kctteles
tigyletkdtdsnek.
A szetzld'sben meghatinozott kozszolgilltatrisi feladat az Eur6pai Uni6 mtik<jd6s6rol sz6l6
szerzld€s alapjitn 6ltal6nos gazdasdgi drdekti szolgditatdsnak min<is-iil, igy Felek rogzitik
tovribb6 azt is, hogy a szerz6d6s megfelel az Eur6pai Bizotts6g 2Ol2/21/Ei hatirozal6nak,
amely azBurilpai Uni6 mtik<id6s6r6l szol6 szerz5d6s 106. cikke (2)bekezd6s6nek aziltalinos
gazdasdgi 6rdekti szolgiiltat6sok nyrijt6s6val megbizott egyes v6llalkoz6sok javfra
kozszolgiitatiis ellentdtelez6se formtijdban nyrijtott 6llami trimogat6sra val6 alkalm azisirol
rendelkezik.

A Magyarorszig helyi dnkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tiirv6ny
(tovribbiakban: Mtitv.) 13. $ (1) bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben
biaosithat6 kiizfeladatok ktir6ben ell6tand6 helyi cinkorminyzati feladatok koze tartozlk
ktil<indsen a kdrnyezet-eg6szs6giigy (k<iztisztas6g, teleptil6si kdrnyezet tisztas6giinak
biaosit6sa, rovar- 6s riigcsiil6irtris) 6s a hullad6kgazddlkodris.
Annak 6rdekdben, hogy az Onkormrlnyzat az emlitett k<izfeladatrit a hullad6kr6l sz6l6
2012.6vi CLXXXV. tiirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezd6s6ben meghatirozott
m6don ellSssa, Felek az alihbi hullad6kgazdrilkodrisi kozszolgiitatdsi szerzod6st k6tik.
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1. Aszerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszfug helyi onkorminyzatair6l s2616 20ll.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok ktir6ben

ell5tand6 helyi <inkorminyzati feladatok koze tartozik kiilcin<isen a kcimyezet-eg6szs6giigy
(kdztisztasrig, telepi.il6si kdmyezet tisztas5ginak biztosftiisa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s) 6s a
hullad6kgazd6lkod6s.

Ahullad6la6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV. tdrv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiiltatris ellit6s6t a

kozszolgiitat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s ritjan biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorminyzat K6pviselo-testtilete

KT.sz. hatdrozata alapj6n jtitt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d€s c6lja, hogy Domb6v6r V6ros kozigazgattsi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokniil, birtokosokn6l, haszn5l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhasLnii6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6llo kozszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormrlnyzat 6s a

Kizszolgitltat6 kozritti kapcsolatot, a Felek jogait 6s ktitelezetts6geit szabiiyozza-

2.
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolg6ltat6t az al6bb meghatfirozott feladatok

elv69z6s6vel:
Domb6v6r V6ros kozigazgat6si terulet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6sdvel, 6s kezel6s

c6lj6b6l trirt6no rendszeres elsz6llit6sSval a szerzod6sben rdgzitett idotartamban, valamint

keiel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6siival - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-

6s l6tesitm6nyiillom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, krizszolg6ltatdsi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, kezel6se szilllitdsa a Telepi.il6sszerkezeti Terv szerint

kertvarosias lak6teriileten tal6lhat6 t<imbhazakn6l 6s Gunaras iidi.ilo<ivezetben

heti gyakoris6ggal, a nagyv5rosias, valamint kisv6rosias lak6teriileten tal6lhat6

t<imblakiisok eset6ben heti 2 alkalommal
- lomtalanitiis 6vente 2 alkalommal (tavasz 6s osz)

- elkiil<initett lszelektiv/ hultad6kgyiijt6s, kezel6s - gyrijtoszigetes 6s hivhoz

men6 rendszerben a vonatkoz6 onkorminyzati rendeletben irt gyakorisaggal

- zclldhulladdk ingatlanok eloli gytijt6se 6vi l0 alkalommal

2.2. AKiizszolg6ltat6 v6llalja, hogy a2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6s6t2020.

janu6r 1. napj6n megkezdi.

2.3. A jelen szerzbdes alapj6n a Ktizszolgiitatl, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabilyoknak 6s az <inkormrinyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult

bomb6v6r V6ros kozigazgatrlsi teriilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re

iriinyul6 k<izszolgriltat6sok ell6t6s6ra.

A k<izszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re irrlnyul6

k6zszolg6ltutOi f"ludutok ell6trisa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszniio

ahiutaiitsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk resz6tkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kcizszolgiitatds teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Domb6viir Viiros kozigazgat6si terulet6n.

A kdzszolgiiltatas kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a kaposszekcs6i
hullad6kritrak6 rlllomrison, a Ktik6nyi Region6lis Hullad6kkezelo Kozpontban, vagy miis,
kcimyezetv6delmi, mrik<iddsi enged6llyel rendelkezo hullad6klerak6ban.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvillatrflsa

3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt krizszolgrlltatds ellitisSra a Kiizszolgriltat6nak
kizlr6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az 6n ko rm inyzat k<itelezetts6get viillal :

a) a kozszolgilltatis hat6kony 6s folyamatos ellitisihoz a Kiizszolgiitat6 sz|mina
sziiks 6 ge s i nfo rm 6ci 6k 6 s adatok szolgiltatds ir a,

b) a k<izszolg6ltatas kcir6be nem tartoz6 hullad6kgazdSlkod6si tev6kenysdgek
kozszolgiltatiissal trirt6no dsszehangol6srlnak e1<isegit6s6re,

c) a kozszolgSltatilsnak a telepi.il6sen vdgzett m6s kozszolgSltatiisokkal val6
<isszehangol6srinak el<isegit6s6re,

d) a Kiizszolg 5itat6 kiz6r6lagos kozszolgiitat6si j ogrinak biaosft6siira,
e) a telepiil6s kozszolgiitat6s ig6nybev6tel6re kcitelezett ingatlanhaszndl6i vonatkozis6ban

n6v-6scimjegyzekirtadisira,adategyezetdsre,
kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgii6 adatok iiadistra,
az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezmdny vagy
mentess6g miatt felmertilo ktilts6gek megt6rit6s6re a Koordiniil6 szerv szitmdra,
a teleptil6si ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hullad6k gytijt6sdre, sziilitisira. kezel6s6re
szolg6l6 helyek ds l6tesitm6nyek meghatilrozirsitra. Ennek keretdben kijekili - a
Kdzszolgflltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kozszolgiltat6 iivegye k<iztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gdpjarrniivel nem tud behajtani,
a hullad6ksziilit6 j6rmii szitmdra megfelelo ritviszonyok biztositils6ra, (kiikinris
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kont rirszelv6ny6be bel6g6
f aagak I ev6giis iira. ),
a ko zszol 96 ltat6s i szer zo d6,s ko zzeteteler6 I a h e ly ben s zok6so s m6 don g ondo sko d ik,
gondoskodik az elkiil<initett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeser6l.

4. AKiizszolgfiltatfkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kcizszolgilltat6 gondoskodik:
- A h{ilart6sban keletkezo:

- vegyes hullad6k a Teleptil6sszerkezeti Terv szerint kertvarosias lak6tertileten takilhat6
tdmbhrizakn6l 6s Gunaras tidiilodvezetben heti gyakoris6ggal, a nagyvirosias,
valamint kisviirosias lak6teruleten tal6lhat6 trimblak6sok eset6ben heti2 alkalommal

- elkiil<initetten gytijtcitt hullad6k hinhoz men6 rendszerrel 6s gytijtoszigeteken a
vonatkoz6 dnkormrinyzati rendeletben irt gyakoris5ggal

- lom hullad6k 6vente k6tszeri alkalommal
- zrildhullad6k ingatlanok el<ili evi l0 alkalommal

trirt6n5 <isszegytij t6s6r6l, el sz6llitiisiir6 I 6s kezel6 s6ro l.

0
s)

h)

i)

i)
k)
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- A gazdilkod6 szervezetekn6l keletkez6 hlztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
6 sszegytij td s6r6l, e I sz6l lit6sar6l 6s kezel6 s6rol.

- Az Sltala iizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hullad6k
6tv6te I 610 l, <i s sze gytij t6 s6ro l, elszAllitilsitr6 I 6 s keze I 6 sdr6 l.

b) Adminis ilr ativ feladatok :

- konyvel6s, sz5mvitel,b6rsz6mfejt6s
- admini silrirci6, nyilv6ntart is, adatbinis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorm6nyzattal egyiittmrik<idve a fogyaszt6k szAmira kdnnyen hozzLfetheto

iigyf6lszolgrilat 6s tiljlkoztatisi rendszer mrik<jdtet6se (K<izponti iigyf6lszolgilat cime: 7632

P6cs, Sikl6si rit 58., i.igyf6lk6pviselet: 7200 Domb6vrir, K6rh6z utca 120.), valamint a
kozszolgilltatiissalkapcsolatoslakosstigithjdkoztatis.

4.2. A Kiizszolgriltattf kotelezetts6get vrlllal tov6bbri:

a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes koni ellifiilsdta,
b) akozszolgitltat6s meghatirozottrendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a k<irnyezetv6delmi hat6sdg iital meghatiirozott minosit6si oszt6ly szerinti

krivetelm6nyek biztositrlsara 6s a min5sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgiitattsi szerz6d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gri 6s minSs6gti j6rmti, gep, eszkdz,

berendez6s bidosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s kdpzetts6gti szakember alkalmazAsina,

e) a kozszolgSltatds folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sztiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantartiisok elv6 gz6s6re,

D a kcizszolg6ltat6s kcirdbe txtoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitmdnyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikodtet6s6re 6s a k<izszolgiitatds teljesit6s6vel <isszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si

mtik<idtet6 s6hez szi.iks6 ge s felt6telek bizto sit 6sdr a,

rendszer ldtrehozas6hoz 6s folyamatos

D a fogyasdok szitmira kdnnyen hozztfdrheto tigyf6lszolgrilat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtik<idtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendjdnek meg6llapit6siira,

tl a tev6kenys6g ell6t6sShoz sziiks6ges biztositSssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyfjt a felel,Sss6gi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ktildnb<izo

tirm6rt6kri gytij tSed6ny kdziil v6laszthas son,

m) t6bblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K6zszolg6ltat6 Sltal biztositott zsitk

forgalmazisdra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszktiz- 6s l6tesitm6ny 6llomSny6nak

haszniiatdra.

A K6zszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkoddsi enged6ly6nek szitma: OKTF-KP12538-1012016,

PE/KFT/6 0 55 -3 t20 17, PE/KTFO I 155 -7 I 20 18, PE/KTFO/00363 -2 12019 .

A Kdzszo I g6ltat6 megfe lelo s6 gi v6lem6ny6nek szitmal. KP-3 8633- 5 I 2019 .

A Kcizszolg6ltat6 minosit6si enged6ly6nek szima; PE/KTFO105727-212019.,
p E/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 067 48 -2 I 20 19 .
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5. Mentestil a Kiizszolg{ltatil a 4.1 pontban meghatdrozott kcitelezettsdgdti5l vis maior
esetdn, tov6bb6 ha az Onkormrlnyzat nem biaosft az ingatlanok megkdzelft6s6hez olyan
ritviszonyokat /tr6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan akozitl, amely a
Kiizszolg{ltat6 g6pjrirmtiveinek balesetmentes krizlekeddsdt biztositja. Ez esetben a
Ktizszolg6ltat6 az akaddly elh6rul6s6t k<jvet5 legkrizelebbi sz6llitrisi napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az eli5ziS elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiil6si hullad6k elszillit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiitatiljogosult megtagadni a hullad6k elszallit6s6t:
az dnkormttnyzatrendelet6ben el6irtt6l eltdro trirol6eddny kihelyez6se eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tcirmel6k, tillati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri titrgy, amely veszllyeziteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongrilhatja a
gytijt6berendez6st, illetve 5rtalmatlanftiisa soriln veszllyezteti a kdrnye zetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tfirol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltatfit6l
vris riro lt j el zett zsikb an kertil kihel y ezdsr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyezlsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6dris vesz6lye fennrill (nemlezdrt. illetve s6riilt ed6ny)
ha a tiirol6ed6ny kcirtil szab6lytalanul, annak mozgatdst 6s iirit6st akadilyozS m6don
t<ibblethullad6k keriilt kihelyez6sre
ameruryiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tiirol6ed6nyek matric6j6nak
hiiinya, illetve sdriil6se esetdn.

7. Az alvfillalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vfigezhetl tev6kenys6gek

T.l.Kdzszolgdltat6 jogosult alvdllalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgiitat6 azalviilalkozo
i g6nybev6tel6t kciteles az 6 nko rm iny zat szfumir: a bej elenteni
7.2, A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltatl rigy felel,
mintha magajdrt volna el.

8. A Kiizszolgfltatis teljesitds6vel cisszefiiggo adatszolgriltatris biztositiisa 6rdek6ben a
Kiizszolgfltatfl az l./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si teniletre vonatkoz6an elktil<initett
nyilviintartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teriiletr6l elszSllitott
6s kezelt teleptildsi hullad6k mennyis6g6t.

9. A kdzszolgriltatils ig6nybev6tel6re k<itelezettek a kozszolgiiltatris teljesit6s6vel
kapcsolatos minosdgi 6szrev6teleiket, kifog6saikat iriisban a Kiizszolgiitat(t sz6khely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgiltat6 kciteles ir6sban 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre
kciteles a Kdzszolgfltat6 k<irnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kozszolg6ltatrisi
tev6kenys6g6vel okozati dsszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az
Onkorm6nyzat helyi hullad6kkezel6si kcizszolgdltat6s rendj6roi sz6l6 rendelet6nek
rendelkez6sdt kifog6solja, a K9i.zszolgriltatri 30 napon beltil k<tteles az tigyiratot - apanaszos
egyidej ti 6nesitd se mellett- az Onko rm 6ny zathoz megktildeni.

6^^,^,,--
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10. K0zszolgfltatds dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrlsi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmri-
szabillyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
iilapitjameg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan aziilarri hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben aziilam beszedi

a kozszolg6ltatrisi dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hulladekgazd6lkod6si
kozszolgdltatisi dij meg6llapititshert felel6s miniszter riltal meghatdrozott szolgiitatitsi dijat.
Az Sllam e feladatainak ell6tasara koordindl6 szervezetet (a tovilbbiakban: Koordin5l6 szerv)

hozl6tre-
A helyi krizszolgtiltat6, a teleptil6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodrlsi

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

feladatktir6nek gyakorlisirhoz sztiks6 ge s.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kcizszolg6ltat6si dij felosztilsdnak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben illapitja meg a
Ko ordin6l 6 s zerv 6ltal a ko zszol giltat6nak fizetendo szolgiitatfis i dij at.

10.2

A kdzszolgiitatl 6ltal alkalmazotlkozszolg6ltatdsi dij megrlllapitisa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tcirtdnt.

Az ingatlanhaszn6l6k itltal fizetendo iirit6si dijak:

Lakoss6si (term6szetes szem6lyek 6ltal fizetendo) dijak:

Ed6nym6ret Egys6gnyi iirit6si dij
(nett6)

50 liter * 131,2920 Ft

70 liter* 183,8088 Ft

60liter** 157,5504

80 liter 210,0672

I l0 liter 288,8424 Ft

120 liter 315,1008 Ft

240 liter 630,2016Ft

770 liter 2 021,8968Ft

1 100 liter 2 888,4240 Ft

* a2017.12.31-ig 50, illetve 70 literes t6rol6ed6nyre k0zszolg6ltat6si szerz6d6ssel rendelkez6 ingatlanhaszn6l6k

tekintet6ben

**a38512014. (Xn. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedi.il 6s eletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepiil6si Onkormiinyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n
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Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nym6ret Egys6gnyi iirit6si dij
(nett6)

50 liter 182,34 Ft

70 liter 255,42Ft

I l0 liter 402,3sFt

120 liter 438,51 Ft

240liter 876,27Ft

770liter 2 813,42Ft

I 100 liter 4 0l9,l5Ft

4300 liter 15 709,26 Ft

Ed6nym6ret Egys6gnyi iirit6si dij
(nett6)

50 liter 131,2920 Ft

70 liter 183,8088 Ft

I l0 liter 288,8424 Ft

120 liter 315,1008 Ft

240 liter 630,2016Ft

770 liter 2 02t,gg6g Ft

I l00liter 2 888,4240 Ft

Tribblethullad6k gyrijt6s6re szolgril6 zsdk ira brutt6 360,- Ft /db.

Szerzildo Felek az d,ltalinos forgalmi ado megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
AfR t<irv6ny rendelkez6seinek megfeleloen jarnak el.

11. Allamihullad6kgazd6lkod6sikiizfeladat-elldtds

11.1 Az 6llami hullad6kgazdrllkod6si k<jzfeladat ellititsira l6trehozott szewezet
kijel<il6s6r6l, feladatk<ir6rol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgirltat6si
kcitelezettsdgek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjin a Kormiiny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghatitrozott feladatokra Koordindl6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordinril6 6 s Vagyonk ezelo Zirtkrinien Mrikdd6 R6szvdnytrirsasrigot j el<ilte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgiitat6s alapjan iilitja ki. A k<izszolgiitat6 hitlnyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfeleki adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhasznSl6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kiszAmli.r:ott
kcizszolgiiltat6si dijr6l 6llit ki szitmlSt. Az ezzel cisszeftigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helyt6llisi kritelezetts6,9 akiizszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 k<izszolgdltat6si
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dijkiilcinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordiniil6 szerv a k<izszolgriltat6nak fizetendo esed6kes

szolgiitatirsi dijba beszrimitja. A k<jzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
ered6, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a k<izszolgirltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordiniil6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgitltatesb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs k<izszolg6ltat6si dijfizetds
meghattrona az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal

osszefi.igg6sben teljesit6s t6rt6nt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot

kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgSltat6sb6l hi6nyz6
in gatlano k 6 s s ziiksd g e s adataik me girllapitirs a 6rdekdben.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitat6t, hogy a megkiildcitt ingatlanokon v6,gzett

szolgiitatits6nak megfelel6en konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st

legk6sobb az 6rtesit6s kezhezvetel6t kdvet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvetoen - a krizszolgiitato elt6ro adatszolgiiltatasa hianyrlban - a Koordin6l6
szervakcizszolg6ltat6sidijatazingatlantulajdonosnakszitmliz;zaki.

ll.4 A Koordiniio szew a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasznill6 iltalhatiLrid6n beltil ki nem

frzetett ko zszolgiitat5s i dij b ehaj t6s a 6rd ekdben i nt6zke dik.

11.5 A Krizszolgiitato rlszere akozszolgttltat6si szerz6d6sbenrogzitett feladatok ell6t6se6rt

a KoordiniiS szew a hullad6kgazdilkoditsi kclzszolg6ltat6si dij meg6llapitits66rt felelos

mini s zter 6ltal me ghat ir o zott szolgiitatitsi dij at fi zet.

11.6 A kozszolgilltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6tas6rt felel6s iital kiadott

tetjesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolg5ltat6 itltal a Koordinril6 szerv rdszdre a

rendszeres adatszolgriltatils keret6ben tdrt6no megkiild6se a szolgiitatilsi dij fizet6s6nek

fehdtele.
Az $nkorminyzat koteles a teljesit6sigazol6st aKozszolg6ltat6 rdszdre a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot k<iveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesit6sigazol6s

kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, : rgy a k<izszolgiiltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez o k6r ifi az Onkorm 6ny zat fel6 6rv6ny e siteni.

ll.7 A szolg6ltatdsi dijban a hullad6kgazdiilkod6sikozszolgitltat6s teljes kcizvetlen k<ilts6ge

megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik fgy,
hogy a kozszolgiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6sikdzszolgitltat6si szerzodes Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelSs eget vizsgiiia.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjrin az Onkorminyzat a kcizszolg6ltat5si szerzodest

annak megkdt6sdt vagy m6dosit6s6t k<ivet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beltil

elektronikus uton megktildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.
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12. A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s hatr{lya

Felek jelen szerzoddst 2020. janu6r 01. napj6val kezdod6 hat6llyal hatirozott id6re,
2024.l2.3L napj rlig kdtik.

Felek a szerziiddst kcizris megegyezlssel, csak irdsban m6dosfthatj6k.

13. Akiizszolgr{ltatr{siszerz6d6smegszfin6se

A kcizszolgdltat6si szeruodds megsztinik
a)abennemeghatirozottidotartamlejirtixal,
b) a Kdzszolgiltat6 j o gut6d n6lktili me g sz[in6 s6vel,
c) el5ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6d<itt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek kcizcis megegy ez6s6vel.

13.f Az Onkorm6nyzat a kiizszolg6ltat6si szerzoddst a Polgriri T<irv6nykcinyvben
meghatirozott felmond6si okokon trilmen<ien akkor mondhatja fel, ha aKozszolgiitat6

. a hulladdkgazdillkod6si k<izszolgiitatis ell6t6sa sor6n a komyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabrllyok vagy a rii vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s elofrilsait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t bir6srig jogerosen vagy hat6s6g v6glegess6 v6lt
drint6ssel meg6llapitotta,

. a szerzod6sben megiillapitott ktitelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sflyosan
megs6rtette.

13.2 A teleptil6si tinkorminyzat a hulladdkgazdilkodirsi kdzszolgdltatrisi szerzod6st hat
h6napos felmondiisi idtivel felmondja, ha a krizszolgilltat6 nem rendelkezik minosit6si
enged6llyel, vagy megfelel6s6gi v6lemdnnyel, vagy a Koordin6l6 szerv a megfelelosdgi
v6lem6ny6t visszavonta. A felmonddsi id6 alatt a kozszolgilltat6 a hullad6kgazdSlkod6si
kozszolgiitatrist vdltozatlanul ell6tj a.

13.3 A Kozszolgiltat6 a Polg6ri T<irv6nykrinyvben meghatitrozottakon trilmen6en a
kiczszolgiltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

. azOnkormanyzat akozszolg6ltat6si szerzoddsben meghatarozott k<itelezettsdg6t -
a Kozszolgdltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kdzszolgriltat6nak k6rt okoz, vagy akadillyozza a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiitatils telj esit6s6t; vagy

o a kcizszolgiltatisi szerzodes megk<it6s6t k<ivetoen hatrilyba l6pett jogszabrlly a
kcizszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit ugy v1,ltoaatja meg, hogy az a
Kozszolgdltat6nak a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgiiltat6s szerzoddsszeri
teljesit6se k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.4 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a kozszolgiitat6 felmondja, a teleptil6si
dnkormrinyzathaladektalanul gondoskodik az rij kcizszolg6ltat6 kivrilasztdsilr6l.
A fentiek teljestil6se eset6n akozszolg6ltat6si szerzodls felmondrisi ideje 6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt akozszolgiitato a hullad6kgazd6lkodtisi kozszolgiitatrist v6ltozatlanul
ell6tja.
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14. Eljrirfs a szerz6d6s megszfin6se eset6n

A krizszolg6ltat6si szerzodds megsztfur6se vagy megsziintet6se eset6n a Ktizszolgdltat6 az tfi
kdzszolg6ltat6 kivrilasztitsirig,de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltatiist viiltozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolg6ltat6si szerzodls megszfin6se eset6n a kozszolgLiltat6s

ell6t5s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait 6s nyilv6ntartrisait a KcizszolgSltat6 a

telepiil6si Onkormrinyzatnakakozszolgitltatiisi szerzodls megszrin6se napjrin iiadla.

15. Jogvitr[k int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitakat els6sorban az egymds ktizcitti targyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek targyalis ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendemi, a bir6s6gi

eljrir6s lefolytat6s6ra a P6csi Jar6sbir6stlg, illetve 6rt6khatrirt6l fiigg6en a P6csi Tcirv6nysz6k

illet6kess6gdt k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st irrisba kell
foglalni.

A szerz6d1s teljesitds6vel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdszdrol
n6v: Pint6r Szikird polgrirmester
telefon:7 41564-500

e-mail : polgarmester@ dombovar.hu

a Kiizszo lg 6ltat6 r 6szer ol:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

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

szerzodds teljesit6s6vel dsszefiiggS kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az alt'rc2 kapcsol6d6

egy6bjogos erdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezelds sorSn a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkezdsei szerint jdrnak el.

17. Mecsek-DrrlvaHullad6kgazdSlkodrlsiProgram
A Kdzszolgiltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Drhva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkoz<jket a ktizszolg6ltatrls teljesit6se kapcs6n.

Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy - a Tiirsuldsi Meg6llapod6sban rogzitett m6rt6kig 6s

m6don - al6vetik magukat a TiirsuLlsi Tan6cs hatarozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzod6s brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry, vagy bfr6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t iilapitja ffiog, rigy a szerzSdls t6bbi resze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem k6t6tte volna meg.
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Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott kdrd6sekben els6sorban a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. trirv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tdrvdny (Kbt.), a
Magyarorszag rinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a

Polgrlri T<irv6nykrinyvr<il sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab Slyo k irrinyad6 ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ez6t, j 6 v:lhagy 6lag irj ik al6.

Dombrivfr,2019.
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