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amely ldtrejcitt egyrdszt: Drfvakeresztfr Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7967 Dravakeresztfr, Pet6fi utca 66.
PIR sz6m: 334989
ad6sz6m: I 5334981 -l -02
kdpviseli : Cserdi Zsolt polgrirmester
mint cinkorm 6ny zat (a tovdbbi akban : O n ko rm rinyza t)

masrdszt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasig
szekhelye: 7632Pecs, Sikl6si itt 52.
ce gtr e gy zekszdma'. 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adoszttma: I I 54 1 587 -2-02
KUJ szrima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K6kdny Region6lis
Hul I addkke zelo Kozp ont I ;
KSH sz6ma: I 1541 587-381 1-572-02
kdpviseli: Bir6 Peter tigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Ktizszolgdltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen 6s napon az alabbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen krizszolg6ltat6si szerzodds megk6t6sekor figyelembe vett6k a

kdzbeszerzesekrol sz6l6 2015.6vi CXLIIL tv. 15. $-6t, mely szerint a kOzbeszerz6si

6rt6khatdrok:
a) ewopai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerzesi 6s koncesszi6s beszerz6si

drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drtekhat6rok);
b) akozponti koltsdgvetdsrol sz6l6 torv6nyben meghattrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerzesi 6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti ert6khat6rok).
(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti

kdlts6gvet6srol sz6l6 torvdnyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerzdsi tdrgyak

esetdben alkalmazandl - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -

uni6s ert6khat6rokat a mindenkori kdlts6gvet6si tdrv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. g (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becstilt drteke olyan szerzodds esetdben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatdrozott idore, ndgy dvre vagy ann6l rovidebb idSre k<itendo szerzod6s eset6n a

s zerzo d d s i dotartama al att i e I I ens zol gdltatds;
b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzodds vagy n6gy dvn6l hosszabb idore kdtendo szerzodds

esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<ia6rsas6g 2019. 6vi kolts6gvetes6rol sz6lo 2018. 6vi L. tdrvdny 72. $ (1)

bekezdese rogziti, hogy a Kbt. l5.S (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerz6si

drtekhat6r 2Ol9.janu6r 1-jdtol szolgiitatds megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megdllapitj6k, hogy f'entiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kdzbeszerz6si elj6r6s

hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a telepiildsi hulladdk gytijt6sdre, sziilitisra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6gdnak biaosit6sa 6rdek6ben a teleptildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds k<itelezetts6gek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
vdgrehajt6s ira az al6bbi szerzod6st kotik meg :

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi onkorminyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi krizilgyek, valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok kordben
ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok koze tartozik kiilciniisen a hullad6kgazd6lkod6s es a
kornyezet-eg6szs6gtigy (koztisztas6g, telepiildsi kdrnyezettisztasdginak biztosit6sa, rovar- ds

169csdl6irt6s).

A hulladdkr6l sz6lo 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse
szerint a telepiildsi rinkorm6nyzat a hulladekgazd6lkoddsi kcizszolg6ltatils ell6t6s6t a

kozszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazddlkod6si kozszo196ltatdsi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod€,s az dnkorminyzat Kdpviselo-testiilete .... (. ......) Kt.sz.
hatinozata alapjrin jritt l6tre.

1.3. A jelen szerz6dds cdlja, hogy Dr6vakeresztrir K<izseg kozigazgatisi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl, hasznrll6knrll (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkezo teleptil6si szil6rd hulladek kezel6sere fenn6l16 kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat ds a
Kiizszolgdltat6 kozcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kcitelezetts6geit szabiiyozza.

)
2.1. Az Onkorm{nyzat megbizza a Kiizszolgiltatlt az al6bb meghatirozott feladatok
elvdgz6s6vel:
Dr6vakereszttr Kcizseg kozigazgatdsi teriileten a teleptldsi hulladdk begyrijt6sdvel ds
elhelyez6s c6lj6b6l tortdno rendszeres elsz6llft6sdval a szerzodesben rogzitett idotartamban,
valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkod6si Program
eszkoz- ds l6tesitmdnydllomanyrinak igdnybevdteldvel-, kozszolgdltatisi szerzodds keretdben:

- vegyes hullad6k ryiijt6se, szillitisa, kezel6se heti I alkalommal
- Iomtalanitis 6vente egy alkalommal
- elkiiliinitett /szelektfv/ hullad6kgyiijt6s

2.2, A Kiizszolgiltatri a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzdsdt2O2O.janu6r 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak ds az cinkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Dr6vakeresztrir Kozs6gkozigazgat6si tertiletdn a teleptil6si hulladek gyrijtesere ds kezeldsere
irdnyul6 kcizszol grlltat6sok ell6t6sara.

A k<izszolg6ltat6s megnevezdse: telepiil6si hullad6k gytijtdsdre es kezelds6re irdnyul6
kozszolgilltat6i feladatok elliit6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszn6l6
ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszetkepezb vegyes hulladekrira is, a Ht. 39,g (3)
bekezddsdre tekintettel.
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A k0zszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Dr6vakereszttr Kcizs6g kozigazgatilsi
tertiletdn.
A kozszolg6ltat6s kdr6be tartozl hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdk6nyi Regiondlis
Hulladekkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikdddsi
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvillalfsa
3.1. Az Onkormrinyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s ellitirsira a Kiizszolgiltat6nak
kizar6lagos j ogot biaosit.

3.2, Az Onkorminyzat kdtelezettsdget vdllal :

- a kdzszolgrlltat6s hat6kony 6s folyamatos ellittdsiltoz a K0zszolgdltat6 szirmitra
sztiksd ge s inform6c i 6k 6 s adatok szolgiitatisdr a,

- a kdzszolg6ltat6s kdrdbe nem tartozo hullad6kgazdrilkod6si tev6kenys6gek
kozszolgriltat6ssal tdrt6no risszehangol6s6nak elSsegit6s6re,

- a kdzszolg6ltat5snak a teleptil6sen vlgzett m6s kdzszolgilltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak el6segit6s6re,

- a Kdzszolgdltat6 kiz616lagos kdzszolg6ltatrisi j og6nak biztosit6s6ra,
- a teleptil6s kozszolg6ltat6s igdnybevdteldre kritelezettingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

nev- ds cimj egy z6k ifiadisira, adategy ezetdsre,
- kedvezmeny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiadisdra,
- az Onkormanyzat irltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 krilts6gek megtdrit6sdre a Koordin6l6 szerv szitmira,
- a telepiildsi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gytijt6s6re, szillititsira, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmenyek meghatdrozdsdra. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kdzszolgitltat6val egyeiletve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolgiitat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolghltatfl 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hulladeksz6llit6 j6rmri szdmdra megfelelo ftviszonyok biztosit6s6ra, (ktltincis

tekintettel a t6li h6- ds sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelveny6be bel6g6

faagak lev6g6sdra),
- akozszolg6ltat6si szerzodlskozzdtetellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elktilOnitett hulladdkgyujt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4, AKiizszolgflltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hitna*isban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

ruaUtO 6s idoszakosan hasznillt ingatlanok eset6ben az ellilthsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.S (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

r€szdre azdves hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatAsi dij 50%-6t kell megrillapftani.)

ii. Elki.ilonitetten gytijtdtt hulladek
iii. Lom hulladdk evente egy alkalommal
tcirtdno ossze gyrij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hhnartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k

cisszegytijt6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.
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- Az iitala iizemeltetett hulladekgyujto ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hulladek
6tv6tel6r6l, <isszegyrij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l es kezel6ser6l.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- kdnyvel6s, sz6mvitel, bdrsz6mfejt6s
- adminis ztrdci6, nyi lvdntart 6s, adatbdzis-kezelds
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltatds

c.) az Onkorminyztttat egyi.ittmrikcidve a fogyaszt6k szdmilra konnyen hozzdferheto
tigyfelszolg6lat 6s ti$ekonatitsi rendszer mtikridtet6se (Kozponti iigyf6lszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si tt 58.), valamint akozszolgirltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kdzszolgiltat6 kotel ezetts6 get v6ll al tov6bb6 :

a) akozszolgdltat6s folyamatos 6s teljes kcirti ell6t6s6ra,
b) akozszolgitltatds meghatinozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesitesere,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositesi osztiily szerinti

kovetelmdnyek biztositiis6ra es a minositdsi engedely hulladekgazd6lkod6si
kozszolgdltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kozszolg6ltat6s teljesft6s6hez szi.iksdges mennyis6gri 6s minos6gri jrlrmti, gdp, eszkoz,
berendezds biztosit6s6ra, a sziiksdges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsira,

e) a kcizszolgiltatis folyamatos, biztonsilgos 6s bovithetS teljesit6s6hez sztiksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzdsere,

0 a kcizszolg6ltat6s kcir6be tartozo hullad6k kezeldsdre meghat6rozott helyek es
ldtesitmdnyek igdnybevdtel6re,

g) nyilv6ntart6si rendszer mtikridtet6sere 6s a kdzszolgilltatds teljesitdsdvel cisszeftiggo
adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos
mtikri dtetd sdhe z sztikse g e s feltdte I ek b izto sf t isir a,

i) a fogyaszt6k sztim6ra ktinnyen hozzif€rheto iigyfelszolgrllat ds t6jdkoztat6si rendszer
mrikcidtetds6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok ds dszrevetelek elintdz6si rendjenek megilllapftdsiira,
k) a tevdkenyseg ell6t6siihoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossegi kcirben bekrivetkezett Onkorm ilnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

l) biztosida, hogy a vegyes hulladdk gytijtdsdhez azingatlanhaszniil6 legal6bb 2 ktilcinbozo
tirm6rt6kti gyrij to eddny koztil v6l aszthas son,

m) t6bblethullad6k elhelyezdsdt szolgiio, a Kozszolgdltato 6ltal biztositott zsak
forgalmazisitra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkoddsi Program eszkoz- es ldtesitm6ny 6llom6nydnak
hasznillatira.

A KtizszolgSltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lydnek szitma'. OKTF-KP 12538-10t2016,
PE/KFT/6 055-3 t2017, PE/KTFO I 155-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 t20 19.
A Kdzszol g 6ltat6 megfelelosdgi v6lem6nydnek szdma: KP-38633- s 12019.
A Kcizszolgrlltat6 min6sitdsi engeddlyenek 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 2019.
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5. Mentesiil a Kiizszolgfiltatfl a 4.1 pontban meghatttrozott kdtelezettsdgdt6l vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkcizelit6s6hez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kdzitl, amely a
Kdzszolgfltatf g6pj6rmtiveinek balesetmentes kcizleked6sdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgr{ltat6 az akad6ly elh6rul6s6t krjveto legkrizelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llft6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgfiltatiljogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- az dnkormanyzat rendeletdben eloirtt6l eltdro tiirol6eddny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hullad6k krir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si t<irmel6k, 5llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyeil.eti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendezdst, kezelo berendez6st, illetve ilrtalmatlanit6sa soriin veszelyezteti a
k<irnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvdnyos, zart t6rol6ed6nyben, illetve nem a K<izszolgtiltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zsitkban keriil kihely ez6 sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a t6roloed6ny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
veszdlye fennrill (nem lez6rt, illetve sdrtilt ed6ny)

- ha a t6rol6eddny kdriil szabiiytalanul, annak mozgat6st 6s iiritdst akad6lyoz6 m6don
tobblethullad6k kertlt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezetesre keriil - a t6rol6ed6nyek matricitjanak
hiimy a, illetve s6ri.ilese eseten.

7. Az alvrillalkozil I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgfltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltatd- az
alv6llalkoz6 igenybev6tel6t k<iteles az Onkorm funyzat szimtilrabejelenteni.

7.2, A Felek rcigzitik, hogy az alviilalkoz6 tevekenysdgddrt a Kiizszolgiitatf rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgr{ltatrls teljesitds6vel osszeftiggo adatszolg6ltat6s biaosit6sa 6rdekeben a

Kiizszolg6ltatfl az 1./ pontban meghatitrozott szolgdltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si tertletrol elsz6llitott
es iirtal matlanitott teleptil6si hul lad6k mennyi sdg6t.

9. A kozszolgiitatds ig6nybev6teldre kcitelezetteknek a kiizszolg6ltat6s teljesitdsdvel
kapcsolatos min6sdgi dszrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiltatf szdkhelydre (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a KiizszolgSltatf
koteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kdteles a
K0zszolgr{ltat6 kdrnyezetszennyezds esetdben, ha az a kozszolg6ltat6si tevdkenys6gdvel
okozati iisszefi.iggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkormrinyzat helyi
hulladdkkezel6si kozszolgiitat6s rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkezes6t kifog6solja, a
Kii-zszolgfltat6 30 napon beliil ktlteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitdse mellett-
az Onko rm inyzathoz megktildeni.
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10. Kilzszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai ds Kcizmti-
szabiiyozitsi Hivatal javaslatdnak figyelembev6teldvel az illetekes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat keretdben az 6llam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hulladekgazdrllkod6si
kcizszolg6ltatdsi dij meg6llapftisiert felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgiltatitsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6sara koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolgiitat6, a telepiildsi <inkorm6nyzat, valamint a hulladekgazdrilkoddsi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds informdci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkiir6nek gyakorliis6hoz sztiksdges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltatonak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2 A kozszolg6ltat6 eltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tortdnt.

tirit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendci lakossdsi d{jak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6k tekintet6ben a kozszolgdltat6si dijfizetesi
kotelezetts eget az Onkorm6nyzat telj esiti.

Eddnymdret Darabsz6m Egysegnyi tiritdsi dij
1p,1+ Afa)

110 liter 50 88'-

80 liter 0 65r
60 liter* 0 49,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds 6letvitelszeriien hasm6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhasznil6resz6,re, a telepiildsi <inkormAnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (eazddlkodo szervezeteU dtiai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

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

d) Td bbl e t hul I add k gytij t6s6re szol 9616 zsik 6r a: 3 6 1,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az illtaltnos forgalmi ado megfrzetdse tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
AFA-torv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el.
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11. A[amihutlad6kgazddlkodisikiizfeladat-elldtfs
l1.l Az 6llami hullad6kgazd6lkoddsi kdzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijel<il6s6rol, feladatkor6rol, az adatkezelds m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek rdszletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Kormdny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6lo 6s Vagyonkezelo Zilrtkdrtien MLikOdo Rdszvdnyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szdmlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezdese szerinti adatszolgdltat6s alapj6n 6llfda ki. A kcizszolgiitat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgdltat6ssal
erintett ingatlanhaszndl6 tekintet6ben a Koordin6l6 szery iital legut6bb kisziml|zott
kdzszolg6ltatrisi dij16l rillit ki szdml6t. Azezzel <isszefliggdsben keletkezo dijkorrekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kotelezettseg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo krizszolg6ltat6si
dijkiilonbdzet pozitiv merleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes
szolgiitatitsi dijba besz6mida. A kcizszolg6ltat6 hiiinyos vagy helytelen adatszolg5ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kidllitott sz6mlikkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezmenyert a Kozszolgiitatotterheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordinii6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgdltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kcirdt, amelyre nincs k<izszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatitrozva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
osszeftiggdsben teljesitds tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l hilnyzo
ingatlanok ds sztiks6ges adataik meg6llapit6sa drdekdben.
A fentiek alapjdn rlgzitett ingatlanok adatait a Koordin6lo szerv megktildi a
k6zszolg6ltat6nak, es felhivja a kcizszolg6ltat6t, hogy a megktilddtt ingatlanokon vegzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgiiltatiist
legkdsobb az drtesitds kdzhezvetel6t kcivetd 8 napon beliil.
A konekci6t kdvetoen - a kdzszolgiitatd eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kozszolgiitat6si d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szlmltaza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott ds az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beltil ki nem
fizetett kcizszolg6ltat6si dij behajt6sa drdekeben intezkedik.

ll.5 A Kozszolgiitat6 reszere akdzszolg6ltat6si szerzoddsben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdiikoddsi kozszolg6ltat6si dij megdllapftfusdert felelos
m i ni szter 6ltal me gha tir ozott szol gdltatirs i dij at fi zet.

ll.6 A kozszolgiitato az 0nkorm6nyzat, mint ellit6sdrt felel6s 6ltal kiadott
telies[tdsigozoldssal igazolja, hogy a kcizszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem
meri.ilt fel. A teljesitdsigazol6snak a krizszolgiitato ttltal a Koordin6l6 szery rdszdre a
rendszeres adatszolg6ltatds keretdben t<irteno megktldes e a szolgitltat6si dij fizet6senek
feltdtele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesitdsigazol6st a K<izszolg6ltat6 rdszdre a teljesitdssel 6rintett
idoszakot kovet5 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesitdsigazolfus
kiad6s6val alapos indok ndlki.il k6sedelembe esik, lrgy a kdzszolgditat6 jogosult i ezzel
kapcsolatban keletkezo kirifi az 6nkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.

6*^*

7



ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s teljes kcizvetlen kcilts6ge

megtdrit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik ugy,

hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbSl eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6sikdzszolgitltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezdds szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzodest

annak megkdtesdt vagy m6dosit6s6t kdvetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beltil
elektronikus fiton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6szdre.

12. A kiizszolgr{ltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hatitrozott idore, 2029.

december 31. napj6ig k6tik.

Felek a szerzodlst ktiz<is megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kozszolgiltat6si szerzodds megszrinik
a) a benne meghat6rozott id6tartam lej 6rt6val,

b) a Kozszo I g6ltat6 j o gut6d n6 lkiil i me g sztin6 sdve 1,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s mdg nem kezdod6tt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek kozds megegy ezds6vel.

13.1 Az $nkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerz6ddst a Polgdri Torvdnykonyvben

meghatirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Ktizszolgilltat6
- a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6sa sorAn a komyezet v6delmdre vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s eloir6sait sirlyosan megs6rtette, ds

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;
- a szerz6d6sben meg6llapitott kotelezettsdg6t neki felrohat6 m6don sulyosan

megs6rtette;
- a trultaddkgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

Krizszolgflltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelosdgi

vdlem6nnyel.

13.2 A K6zszolg6ltat6 a Polg6ri Torvdnykrinyvben meghatarozottakon tulmenoen a

kozszolg6ltathsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az flnkormanyzat a kozszolgitltatilsi szerzod6sben meghatdrozott kdtelezettseget - a

Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6,s ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkoddsikiizszolgitltat6s teljesit6sdt; vagy

- a kozszolg6ltat6si szerzodes megkot6sdt kovetoen hat6lyba ldpett jogszabdly a

k6zszolg6ltat6si szerzildes tartalmi elemeit rigy viitoztatja meg, hogy az a

Kozszolg6ltat6nak a hullad6kgazdillkoditsi kozszolgdltat6s szerzod6sszeru teljesitdse

kordbe tartoz6l{nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrt6kben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkoddsi szerzod6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a teleptilesi

<inkorm6ny zathaladektalanul gondoskodik azttj kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.
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A fentiek teljestildse eset6n akdzszolgdltat6si szerzodds felmonddsi ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKdzszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6st v6ltozatlanul
ellfltja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod€,s

neki felr6hatoan szrinik meg, az Onkormanyzat az eves kozszolg6ltat6si dij 50Yo-6nak
megfelelo meghirisul6si kdtb6r fizet6s6re koteles.

14. Eljdrds a szerzddfls megsziin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzod6s megsztindse yagy megszrintetdse eset6n a KrizszolgLltat6 az ij
kcizszolg6ltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolg{,ltatiist villtozatlanul elldtja.
A hulladdkgazdalkodasi kdzszolg6ltat6si szerzodds megszrindse eset6n a kozszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait ds nyilv6ntart6sait a K6zszolgtitat6 a

teleptil6si onkorm6nyzatnak akozszolgdltat6si szerzod6s megsztindse napjan 6tadja.

15. Jogvitrtk int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat elsosorban az egym6s kdzdtti t6rgyal6sok
sorrin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyalis ttj6n 60 napon beltil nem tudjdk rendemi, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrvdnysz6k
illetdkess6g6t k6tik ki.

16. 6rtesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos brirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzbdes teljesites6vel kapcsolatos tigyintlzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdsz6rol:
nev: Cserdi Zsolt polg6rmester
telefon : 06-7 3 I 5 52-022
e-mai I : fszm. korj e g y zo @gmail. com

a Kiizszolg 6ltat6 resz6rol :

nev: Bir6 Pdter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cimdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizdrolag a

szerzod6s teljesites6vel dsszefliggo kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek 6rvdnyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek azadatkezelds sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatvddelmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17, Mecsek-DrdvaHullad6kgazdflkodr{siProgram
A Kdzszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrllkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 letesitm6nyeket ds eszkozoket a krizszolg6ltatrls teljesit6se kapcs6n.

Felek kcjtelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si TanScs hatitrozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze

6rvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bir6s6g
annak erv6nytelensdg6t 6llapitja D€g, rigy a szerzod6s tdbbi resze drvdnyes ds

kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6krol sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. trirv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<jrv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkormdnyzatair6l sz5l6 2011. dvi CLXXXX. t<irv6ny (Mdtv), valamint a

Polg6ri Torv6nykdnyvrol sz6l6 2013. evi V. tcirv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
Sgazati j o g szab6ly ok ir6nyado ak.

Drdvakereszttr, 2019, {v 4r-'cv-<*-'^-1"*-{ h6nap tS' nap
D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Siktosi 0t 52.

C6gjegyz6kszSm : 02-09-064556
Ad6sz*m : 1 1 541 S8t -2-02
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Drdvakeresztrir Kiizs6g D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg6ltat6
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