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m6srdszt:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - koziitt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

SzerziidiS felek jelen kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megkrit6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzdsi
drt6khat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghat6rozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerzdsi
drt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drtekhat6rok);

b) akdzponti kdltsdgvet6srol sz6l6 tcirvdnyben meghatdrozott krizbeszerzesi ds koncesszi6s
beszerzdsi 6rtdkhatrlrok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatrirokat a k<izponti
kcilts6gvet6sr6l sz6l6 trirv6nyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si tfugyak
esetdben alkalmazandl - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatfurozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori krilts6gvet6si torv6nyben 6vente rrigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitat6s becsiilt drt6ke olyan szerzodds esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott id6re, n6gy 6vre vagy ann6l rovidebb idore kdtendo szerzod6s eset6n a
szerzodd s idotartama alatti e I lens zolgiitatds ;

b) hatirozatlan id6re kotdtt szerzod6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kotendo szerz6d6s
eseten a havi ellenszolg6ltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsas6g 2019. 6vi k<iltsdgvetdsdrol szolo 2018. dvi L. tcirv6ny 72. $ (l)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerzdsi
6rtdkhat6r 2019.januiir l-j6t6l szolgriltat6s megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjdn jelen szerz6d6s nem esik a kozbeszerz6si elj5r6s
hatiiyaal6.
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Szerzod5 Felek a teleptil6si hulladdk gytijtdsdre, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolg6ltatds folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hulladdkhoz kapcsol6do
jogok 6s kdtelezetts6gek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet

v6grehajt6sdra az al6bbi szerz6d6st kotik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi cinkormdnyzatairol sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok koreben

ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok kozd tartozik ktildn<isen a hulladekgazdillkodds es a

krirnyezet-eg6szs6giigy (kdztisztas6g, teleptil6si kdrnyezet tisztasAgdnak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616irt6s).

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

szerint a teleptl6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazddlkodrisi kozszolg6ltatiis ell6t6s6t a

kdzszolgdltat6val kdtott hulladdkgazd6lkoddsi kozszolg6ltatisi szerzodes ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkorminyzat K6pviselo-testiilete l! .t9. (...[1,.1.{.:..) Kt.sz.

hathrozata alapjan jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s cdlja, hogy Dr6vafok Kdzs6g kozigazgatisi tertilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6knSl (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznirlo) keletkezo telepiil6si szil6rd hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 krizszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormfnyzat ds a

Kiizszolgiltat6 kozcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kcitelezettsdgeit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgrlltat6t az alihb meghatfirozott feladatok

elv6gzes6vel:
Dr6vafok K<izs6g kozigazgat6si tertleten a telepiil6si hullad6k begyrijt6s6vel es elhelyezes

c6lj6b6l tort6no rendszeres elsz6llitds6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel 6s drtalmatlanit6sdval - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llom6nydnak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolg6ltatilsi szerzod6s keret6ben:

- vegyes hulladek gyiijt6se, szftllitisa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkiikinitett /szelektiv/ hullad6kgytijtes

2.2. AKdzszolgirltat6 a 2.1. pontban meghathrozott feladatok elvdgz6sdt 2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjan a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s M cinkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizdr6lagosan jogosult

Dr6vafok Kdzs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hulladdk gyrijtds6re 6s kezelesere

iranyul6 kdzszolgiitat6sok ell6t6sara.

A kcizszolgiltat6s megnevez6se: teleptilesi hullad6k gyujt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6
kcizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6

ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladek reszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: Dr6vafok Kdzs6g kdzigazgat6si tertilet6n.
A kozszolg6ltatris k<irdbe tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcjk6nyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy ritrak66llom6son, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikdd6si
enged6llyel rendelkez6 hulladdkkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkorminyzatkiitelezetts6gvillal6sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6tis6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiz616lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkormfnyzat kdtelezettsdget v6llal:
- a kozszolgiiltat6s hatdkony ds folyamatos ellititsithoz a Kdzszolgiitat6 szdmira

sztiks 6 ges inform ric i 6k 6s adatok szolgiitathsir a,
- a krizszolg6ltatds k<ir6be nem tartoz6 hullad6kgazdrilkodisi

kozszol gtiltat6ssal tdrt6no osszehangol6s6nak e16segit6sdre,
tev6kenysdgek

- a ktizszolg6ltat6snak a teleptil6sen vd,gzett m6s k<izszolg6ltat6sokkal val6
<isszehangol6srinak elosegit6sdre,

- a Kdzszolgdltatri kizirolagos kozszolgdltat6si jog6nak biztosit6sara,
- a telepiil6s k<izszolgriltat6s igenybevdteldre kdtele zett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

ndv- d s c imj e gy zdk 6tadds6r a, adate gy e zetd sre,
- ked.vezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltaddsdra,
- az Onkormiinyzat iital rendeletben, vagtigydb.n6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentesseg miatt felmeriilo kciltsegek megtdrit6sdre a Koordiniil6 szerv szdmdra,
- a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitdsira. kezel6s6re

szolgiil6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghatirozdsina. Ennek keret6ben kijel<ili - a
Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgdltat6 6tvegye krizter0leten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitat| rlltal alkalmazott gepjirmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmii szirmdra megfelel6 ritviszonyok biaosfttis6ra, (ktil<inrts
tekintettel a tdli h6- 6s sikossiig-mentesitdsre, valamint a kozttt tirszelvdny6be bel6g6
fadgak levtlg6s6ra),

- akozszolgriltatrisi szerzod6s kdzzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktildnitett hullad6kgyrijt6si rendszer fretyi felt6teleinek

megszerve26sdr6l.

4. AKiizszolghltatfkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgiitat6 gondoskodik:

- A hdnattsban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan hasznSlt ingatlanok esetdben az ellfitbsi idoszak 6 h6nap -6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhu.rn6l6k
rflsz5re az dves hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dij sT%-atkell meg6llapitani.)

ii. Elktil<initettengytijt<ftthullad6k
iii. Lom hulladdk dvente egy alkalommal
tcirt6no dsszegyrij tdsdr5l, elszdl lft6s6r6l ds kezel6sdr6l.

- A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkezohintartitsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
6ssze gytij tdser6l, el szrillft6srir6 I 6s kezelds6rol.
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- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk

6tv6teldrol, dsszegyrij t6s6r6l, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminis Arativ feladatok:
- konyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrhcio, nyilviintart 6s, adatbdzis-kezel6s

- jogitigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmtikodve a fogyaszt6k szttmira kdnnyen hozziferheto

tigyf6lszolg6lat 6s titjlkoztatirsi rendszer mtikddtet6se (Kozponti iigyf6lszolgiiat cime: 7632

Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint a kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztat6s.

4.2. AKiizszolgiltat6 k<itelezetts6get v6llal tov6bb6:

a) akozszolgdltatds folyamatos 6s teljes koni ellittishra,

b) akozszolgirltat6s meghatirozottrendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a kornyizetv6delmi hat6sig 6ltal meghatiirozott minositesi osztiily szerinti

k6vetelm6nyek biaosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg6ltatdsi szerz6dds hat6lyossSg6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kOzszolg6ltat6s teljesit6s6hez szi.iksdges mennyisdgti 6s min6s6gti jermti, gep, eszkoz,

berendez6i biaositdsira,a sztiks6ges ldtsz6mri 6s k6pzetts6gu szakember alkalmazisdra,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vitheto teljesit6s6hez sztiks6ges

fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a k6zszolg6ltat6s kor{be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghat5rozott helyek ds

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si iendszer mtikddtet6sdre 6s a kozszolg6ltat6s teljesit6sevel <isszeftiggo

adatszol g6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilvrlntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtikridtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztosit ishra,

i) a fogyaszt6k sz6maru k6*y.n hozzifdrheto iigyfelszolgSlat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikodtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifogdsok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapititsitra,

[l a tev6kenysdg elletasahoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi korben bek8vetkezett Onkormilnyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6sdre,
biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6sehez az ingatlanhasznillo legal6bb 2 kiildnb<izo

tirm6rt6kti gyuj toed6ny k<iziil v6l aszthas son,

tobblethullad6k elhelyezds6t szolg6l6, a K6zszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k

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

hasznillatdra.

A K6zszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szima OKTF-KP12538-1012016,

PE/KFT/6oSS-SIZO t Z, PE/KTFO t t55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019 .

A Kdzszo I g6ltat6 me gfel e lo s6 gi v6 I em6ny6nek szitma'. KP -3 8 633- 5 I 2019 .

A Kozszolgitltat6 minosit6si enged6ly6nek szdma: PE/KTFO 105727'212019.,

PE/KTFO I 0 47 59 - 6 I 20 I 9., P E/KTF O I 0 67 48 -2 I 20 19 .

l)

m)

&-r--
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5. Mentesi.il a K0zszolgiitatil a 4./ pontban meghatdrozott kdtelezetts6g6tol vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkormanyzat nem biztosit az ingatlanok megkcizelft6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akdnrtl, amely a
Ktizszolgiltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkcizelebbi szrillit6si napon k6teles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti teleptil6si hullad6k el szillit6s6ra is.

6, A Kiizszolgfiltatfljogosult megtagadni a hulladdk elszrillit6s6t:
- az <inkorm6nyzat rendelet6ben elSirtt6l elt6r5 t6rol6eddny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommunrllis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 ffiyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszllyed.eti a
hullad6ksz6llittissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhatja a
gytijtSberendez6st, kezelo berendez6st, illetve rirtalmatlanit6sa sor6n vesz|lyezteti a
k<irnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, 26rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a K6zszolg6ltat6t6l
v6s6ro lt j el zett zsitkb an kertil ki he ly ezd sre,

- a hulladek oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a t6rol6eddny kciri.il szabiiytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st
tcibblethullad6k keriilt kihelyez6sre

akad6lyoz6 m6don

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tilrol6ed6nyek matric6j6nak
hirinya, illetve s6rtil6se esetdn.

7. Az alv:{llalkoz6 lteljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Klzszolgitltat1 az
alvdllalkoz6 igdnybev6tel6t kciteles az Onkorm inyzat szirmdrabejelenteni.

7.2. A Felek r<igzitik, hogy az alvrlllalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgiltati rigy felel,
mintha magajitrt volna el.

8. A Kiizszolgdltatds teljesitdsdvel cisszefliggo adatszolg6ltatris biaosit6sa 6rdek6ben a
Ktizszolgr{ltatfl az l./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktil6nitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgilltat6si tertiletrol elsz6llitott
es 6rtalmatlanitott telepiildsi hulladek mennyi sd gdt.

9. A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minris6gi 6szrevdteleit, kifogrlsait ir6sban a Kdzszolgiltat| sz6khelydre (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgdltat6
koteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Haladdktalanul int6zkeddsre kriteles a
Kdzszolg:iltat6 kdrnyezetszennyezds esetdben, ha az a kdzszolgilltatfusi tev6kenys6g6vel
okozati cisszefliggdsben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolgtlltatiis rendjdr6l sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifogdsolja, a
Kdzszolgiltatri 30 napon beltil kciteles az tigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onkorm Snyzathoz megktildeni.
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10. Kdzszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szabillyozfusi Hivatal javaslatiinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az iilam beszedi

a kozszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a ktizszolg6ltat6knak a hulladekgazd6lkoddsi

kcizszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolgiltatitsi dijat,

Az fullarn e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi krizszolg6ltat6, a telepiil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkoddsi

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform5ci6t, ami a KoordinSl6 szerv

feladatkdr6nek gyakorlas6hoz sziiks6ges.

A miniszter rendeletben 5ltapitja meg a beszedett k<izszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A

miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdteldvel rendeletben 6llapitja meg a

Ko ord inril 6 s zerv 6ltal a kdzszolgitltat6 nak fi zete nd o szolgiitatAs i dij at.

10.2 A k6zszolgdltat6 6ltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapitilsa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valaminta641200S. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrtdnt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetend6 lakossagi diiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6k tekintet6ben a kdzszolg6ltat6si dijfizetdsi

kdtelezetts6 get az Onkorm6nyzat teljesiti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dij
Gt + Afa)

110 liter 200 88'-

80 liter 0 65'-

60 liter* 0 49;

*a3g512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszertien hasm6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszere, a telepUl6si dnkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

Ipari (sozddlkodd sz
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107'- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985'- Ft + AFA

110 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,-Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: 887'- Ft + AFA

T a b b I e t hul I a d i k gyrij t6 s6re szol 9616 zsirk ir a: 3 6 l, - Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA-tdrv6ny rendelkezd seinek me gfeleloen j rirnak el'

b)

c)

d)
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11. Allami hullad6kgazddlkoddsikiizfeladat-elleitis
ll.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat elliit6s6ra l6trehozott szervezet
kijel6l6sdr6l, feladatkor6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gek rdszletes szabillyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Kormdny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordindl6 ds Vagyonkezelo Zdrtkcinien Miikddo R6szvdnyt6rsasrigot jel<ilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kcizszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 szdmlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjdndllitjaki. A kdzszolgiitat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgdltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
erintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszimlilzott
kdzszolg6ltat6si dij161 6llit ki sziml6t. Azezzel osszeftggesben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kdtelezetts69 a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgiiltat6si
dijktildnbtizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolgdltatirsi dijba beszdmitja. A kcizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordinril6 szerv altal nem megfelelo adattartalommal ki6llftott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezm6ny6rt a Krizszolg6ltat6t terheli a felelSssdg.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sbol
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kriret, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatiirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefligg6sben teljesit6s ttirt6nt. A Koordiniil6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hat6sdgt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgirltatrisb6l hiinyzo
ingatlanok 6s szriks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kozszolgfltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgilltat6st
legkesobb az drtesitds kezhezvetel6t k6veto 8 napon beli.il.
A korrekci6t k<ivetoen - a kdzszolgiitat6 eltdro adatszolgitltatdsa hi6ny6ban - a Koordinril6
szerv a kci zszo I g6ltat6si d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szitmlLzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszfimliuott 6s azingatlanhasznil6 iltalhatiridon beliil ki nem
fi zetett kcizszolg6ltat6si dij behaj t6sa 6rdekdben intezkedik.

11.5 A K6zszolg6ltat6 rdszdre akozszolgitltatrisi szerzoddsben r<igzitett feladatok ellitrisddrt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdiikoddsi kdzszolg6ltat6si dij megillapitits66rt felelSs
m i ni szter ril tal me ghat ir o zott szolgdltatirs i dij at fi zet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felekis 6ltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgdltat6 teljesftds6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kcizszolgiitat6 iital a Koordin6l6 szerv r6szere a
rendszeres adatszolgdltatiis keret6ben tdrt6nri megki.ild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat k<iteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolgaltato r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot koveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesft6sigazolfus
kiaddsdval alapos indok nelki.il kdsedelembe esik, irgy a krizszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirdt az Onkorm6nyzat fele drv6nyesiteni.

&^,^-

7



ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazddlkod6si krizszolg6ltat6s teljes kozvetlen kciltsdge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitds6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k0zszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol ered5 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

1f .8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6si szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezdes szerinti megfelelos6gdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjan az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst

annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t kdvetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus tton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolg{ltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napjdval kezd6do hat6llyal, hatirozott idore, 2029.
december 31. napj6ig ktitik.

Felek a szerzod6st kdzcis megegyezessel, csak ir6sban m6dosithadak.

13. Akiizszolgiltatrisiszerz6d6smegsztin6se
A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megsztinik
a) a benne meghatdr ozott idotartam le1 irtiw al,
b) a Kozszo I g6ltat6 j o gut6d nd lktili me g sztind s6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,

d) felmonddssal
e) a felek kdzos megegy ezdsdvel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst a Polg6ri Tdrv6nykcinyvben

meghathrozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Krizszolgiltat6
- a hullad6kgazdSlkod6si kcizszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet vddelm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d<int6s eloir6sait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,
- a szerz6d6sben meg6llapitott k<itelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette
- a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerz6d6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

KozszolgSltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A Krizszolg6ltat6 a Polgari Tdrvdnykonyvben meghattirozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormanyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6sben meghat6rozott kotelezetts6gdt - a

Kdzszolgdltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6s teljesit6sdt; vagy

- a krizszolgdltat6si szerzod6s megkdtdset k<ivetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kdzszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit rigy vtitoztatja ffi€g, hogy az a

K<izszolg6ltat6nak a hulladdkgazdiikoditsi kozszolg6ltatris szerzod6sszerti teljesitdse

kor6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a kcizszolg6ltat6 felmondja, a telepiil6si
onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azuj kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.
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A fentiek teljesiil6se eset6n a kcizszolg6ltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kozszolgitltat6 a hullad6kgazddlkod6si krizszolg6ltat6st vSltozatlanul
ell6da.

13,4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormanyzat az dves kdzszolg6ltat6si dij 50%o-6nak
megfelelo meghirisul6si kritb6r fi zet6sdre kriteles.

14. Elj{rris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se vagy megsztintet6se esetdn a Krizszolgdltat6 az ij
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgiltat6st vl,ltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se esetdn a kdzszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilvilntart6sait a Kdzszolgiitat6 a
teleptil6si <inkormrinyzatnaka kdzszolg6ltat6si szeruodes megsztindse napjan 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megrlllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egym6s
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi Jdr6sbir6s6g, illetve eftekhatart6l fiiggoen a
illetdkess6gdt k6tik ki.

krizritti t6rgyal6sok

rendezri, a bir6s6gi
P6csi Trirv6nyszdk

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintezdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdszeri5l:
n6v: P6lfii Tibor polgilrmester
telefon: 06-73 13 52-002
e-mail : palfu .tibor@gmail.com

a Kiizszolg iltat6 r eszdrol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonszdm6t stb.) a Felek kizdr6lag a
szerzodds teljesitds6vel 6sszefi.igg6 kapcsolattart6s c6lj6bol, illetve az abhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek 6rvenyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j5rnak el.

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkoddsi Program
A Kozszolg6ltato koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si projekt
keretdben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszkdzdket a kdzszolgriltatds teljesit6se kapcs6n.

Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatdrozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s birmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t 5llapitja meg, rigy a szerzodds tdbbi resze 6rv6nyes es

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha andlktil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kcit<itte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabdlyozott k6rddsekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. trirv6ny (Ht.), a kozbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXKX. tdrv6ny (Motv), valamint a

Polgari Torvdnykrinyvr6l sz6l6 2013. evi V. tcirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazatij o gszab6lyok ir6nyad6ak

Drivafok, 2019. (v ct-t-'<,t-ru)---,' h6nap (l'naP
D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si 0t 52.

C5qjcgyz5kszim: 02-09-0O4556

\r

-
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltatrl
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