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HULLADEKGAZDAITooAST r6zszor,cAr,rarAs t szup.Z6ops

amely ldtrejdtt egyrdszt: Felsdszentm 6rton Kiizs6g Onkorm6n y zata
sz6khely: 7968 Fels6szentm6rton, Kossuth Lajos u. 8.

PIR sz6m: 332413
ad6sz6m: 1533241 5-l-02
kdpviseli: V6rnai Levente polgiirmester
mint <inkorm iny zat ( a tov6bbi akban : O nko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintfli Kommunilis Szolgriltat6
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gti Tdrsasdg
szdkhelye: 7632 Pecs, Sikl6si it 52.
cd gS e gy zekszdma; 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: I 1 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kcik6ny RegionSlis
Hul I ad6kke zelS Kozpontl ;

KSH sz6ma: I 1541587-3 8 I 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter i.igyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tovdbbiakban: Kdzszolgiltat6

Felek - krjzcjtt az alulirott helyen 6s napon az alihbi

m6sreszt:

- tov6bbiakban egytittesen:
feltdtelek mellett:

Szerzodb felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzodes megkot6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzesekr6l sz6l6 2015. evi CXLIIL tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerz6si
drtdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kdzbeszerzdsi es koncesszi6s beszerz6si
drt6khat6rok (a tov6bbiakban : uni6 s drtekhat6rok) ;

b) akozponti koltsdgvetdsr6l sz6l6 tdrv6nyben meghatiirozott k<izbeszerz6si ds koncesszi6s
beszerz6si drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si titrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kdltsegvet6srol sz6l6 t<irv6nyben 6vente kell meghatirozn| Az egyes beszerzdsi tdrgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s 6rtekhatArokat a mindenkori k<ilts6gvet6si tdrv6nyben 6vente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiitatiis becsiilt 6rt6ke olyan szeruodl,s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozott idore, ndgy 6vre vagy anniil r<ividebb idore k<itendo szerzod6s eset6n a
szerzod6 s id6tartama al atti e I I ens zolgiitatds ;

b) hatirozatlan idore kotott szerzod6s vagy n6gy dvndl hosszabb idore kOtendo szerzod6s
eset6n a havi ellenszolg6ltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztrirsasrig 2019. 6vi kdltsdgvet6s6rol sz6l6 2018. dvi L. tcirv6ny 72. $ (l)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti k<jzbeszerzdsi
drtekhat6r 2019.janu6r l-jetol szolgilltatils megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjrik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzdd6s nem esik a kdzbeszerz6si elj6r6s
hatirlya al6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hulladdk gytijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
kcizszolg6ltat6s folyamatossiigdnak biaosit6sa drdekdben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi 6nkormdnyzati rendelet
v6grehajt6sira az al6bbi szerz6d6st kritik meg:

l. Aszerzfidfis c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX. torv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kordben
ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok koze tartozik kiiloncisen a hullad6kgazd6lkod6s es a
k<irnyezet-eg6szsdgtigy (kriztisztas6g, telepiil6si kcirnyezet tisztashgdnak biztosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse
szerint a telepi.il6si 6nkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltatris ell6t6s6t a
kdzszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatisi szerzodds fdan biztosida.

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkorminyzat K6pviselo-testiilete .... (. ......) Kt.sz.
hatitrozata alapj6n j<itt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Fels6szentm6rton K<izs6g kdzigazgatdsi tertilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznill6) keletkezo telepiildsi szil6rd hulladdk kezeldsdre fennill6 kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormrlnyzat ds a

Kdzszolgirltat6 kozcitti kapcsolatot, a Felek jogait es kcitelezettsdgeit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kdzszolghltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok
elv6gz6sdvel:
Felsoszentm6rton Kozseg kozigazgat6si teriiletdn a teleptil6si hulladdk begytijtdsevel 6s

elhelyez6s c6lj6b6l t<irtdn6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban,
valamint kezeles6vel es 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazddlkod6si Program
eszkoz- 6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak igdnybev6televel-, kozszolgiitatdsi szerzodes keretdben:

- vegyes hulladdk gytijt6se, sz6llit6sa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente k6t alkalommal
- elkiil<initett /szelektiv/ hulladdkgytijt6s

2,2. A Ktizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzeset2020.janu6r l-jdn
megkezdi.

2,3. A jelen szerzodes alapjan a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az rinkormiinyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Fels6szentm6rton Kdzs6g kozigazgatdsi tertilet6n a telepiildsi hullad6k gytijt6s6re 6s

kezel6 s 6re iranyul 6 k<izszo I g6ltat6sok ellitdsfir a.

A k<izszolgiiltat6s megnevez6se: teleptil6si hulladdk gytijt6sdre ds keze16s6re ir6nyul6
k6zszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszndl6
ahiztartdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hulladek6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sere tekintettel.
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A kozszolgilltatds teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: Fels6szentm6rton K6zs6g kdzigazgatisi
tertiletdn.
A ktizszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcikdnyi Region5lis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, k<imyezetv6delmi, mtikdddsi
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatk0telezetts6gv6llal6sa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kcizszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiziir6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az On korm r{nyzat k<itelezettsdget vrillal :

- a kdzszolgiitatds hat6kony 6s folyamatos elliit6s6hoz a Kiizszolgilltatb szdmdra
sztiks6 ges inform 6ci 6k 6 s adatok szo I giiltatiis 6ra,

- a kdzszolgdltat6s ktir6be nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdgek
kozszolgdltat6ssal tcirt6no cisszehangokis6nak ekisegitds6re,

- a ktizszolgriltatiisnak a telepiildsen vdgzett m6s kozszolgiitatiisokkal val6
cisszehangol6s6nak elosegitdsdre,
a Kiizszo I g 6ltat6 kizir ol agos kcizszo I g illtat6si j o grlnak b i ao sf t6siira,
a teleptiles kdzszolg6ltat6s igenybevdteldre kdtelezett ingatlanhaszn6,loi vonatkoziis6ban
n6v- 6 s cimj e gy zek iltaddsdr a, adate gye zet6sre,

- ked.vezmdny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tad6s6ra,
- az Onkorm6nyzat itltal rendeletben, vagy egy6b -6do, biztositott dijkedvezmdny vagy

mentesseg miatt felmeriiki k<iltsdgek megtdritdsdre a Koordin6l6 szerv szitmdra,
- a telepi.ildsi ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hulladdk gyrijt6s6re, szilllitir;dra kezelds6re

szolgdl6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghatirozirsira. Ennek keretdben kijelcili - a
Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kciztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszniil6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolghltatd- 6ltal alkalmazott gepjitrmiivel nim tud behajtani,- a hulladeksz6llit6 j6rmti szdmdra megfelel6 ttviszonyok biaositiisrira, (ktilin<ls
tekintettel a tdli h6- ds sfkoss6g-mentesft6sre, valamint a kdzit tirszelvdnydbe bel6g6
fairyak lev69iis6ra),

- akozszolg6ltatdsi szerz6d6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktiltinitett hullad6kgyrijt6si rendszer tretyi feltdteleinek

megszervezeserill.

A Kiizszol g6ltat6 ktitelezetts6gei :

A kcizszol g 6ltat6 gondoskodik :

A hintartdsban kel etkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 ds id6szakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ell6tdsi id6szak 6 h6nap -6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhurrn6l6k
rdszdre az 6ves hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij STo/o-dtkell meg6llapitani.)

ii. Elkiikinitettengyrijtcitthulladek
iii. Lom hullad6k dvente k6t alkalommal
tcirteno osszegyrij tes6r6l, elsz6l I ftrls6r6l 6s kezel6s6r6l.
A gazdrilkodo szervezetekn6l keletkez6 hdztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
6ssze gyiij t6s6r6l, elszrillitrisrir6l ds kezel6sdrol.

4.

4.1.
a)_
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- Az 6ltala tizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
atvdte1616l, risszegyujt6sdr6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6sdrol.

b) Adminis ztr ativ feladatok :

- kdnyvelds, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminisztrdci6, nyilvantarti.s, adatbinis-keze16s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtik<idve a fogyaszt6k szirmhra konnyen hozzitferheto
iigyfelszolg6lat 6s tijekoztatSsi rendszer mtikodtetdse (Kcizponti tigyf6lszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si ft 58.), valamint akozszolgiltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kdtelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgdltat6s folyamatos 6s teljes kdrti ell6t6s6ra,

b) akozszolgdltat6s meghatirozottrendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitdsere,

c) a krirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositdsi osztdly szerinti
kovetelm6nyek biaosit6srlra 6s a minosit6si engeddly hulladdkgazd6lkod6si

k<)zszo196ltatfusi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldt6re,

d) a kdzszolgdltat6s teljesit6s6hez szi.iksdges mennyis6gti es minosegti j6rmti, gep, eszkoz,

berendez6s biAosit6s6ra, a sziiks6ges l6tszdmri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsdra,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztonsdgos 6s bovitheto teljesit6s6hez sztiksdges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvdgz6s6re,

0 a k<izszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv5ntart6si rendszer mrik<idtetds6re 6s a kdzszolgiitatis teljesitdsevel cisszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitds6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltatdsi rendszer

mrikcidtet6sdhez szi.iks6ges felt6telek bizosit isdra,
l6trehoz6s6hoz es folyamatos

i) a fogyaszt6k szfumira krinnyen hozzdfdrheto tigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mrik<idtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog5sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitisdra,
(l a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiksdges bizosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges kdrok

enyhites6re,
bi1osida, hogy a vegyes hulladdk gyrijtesehez azingatlanhaszn6lo legal6bb 2 kiikinbozo

urm6rt6kti gyuj toe d6ny k<iziil v6las zthas son,

t<ibblethullad6l ehelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott zs6k

forgalmazdsitra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrllkod6si Program eszkoz- 6s ldtesitm6ny 6llom6ny6nak

hasznitlathra.

A Kdzszolgflltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lyenek szdma'. OKTF-KP 12538-1012016,

PE/KFT/6 055-312017, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kdzszo I g 6ltat6 me gfele 16 s6 gi v6lem6ny6nek szirma: KP-3 8633 - 5 I 20 19 .

A Kozsiolg6ltat6 min6sit6si enged6lydnek szirma: PE/KTFO 105727-212019.,

PE/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTB O I 0 67 48 -2 I 2019 .

l)

m)
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6.

5. Mentesiil a Kiizszolgiitatil a 4.1 pontban meghatdrozott k<itelezettsdgdtol vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkcizelitds6hez olyan
ritviszonyokat /h6- ds sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a koantl, amely a
Kiizszolgriltat6 g6pj6rmuveinek balesetmentes kdzleked6sdt biztosida. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad6ly elh6rul6s6t k6veto legk<izelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolgfltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt szSllitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyisegri telepiildsi hulladdk elsz6llit6s6ra is.

A Kiizszol giltat6 j ogosult megtagadni a hul laddk elszrlllit6s6t :

az cinkorm6nyzat rendeletdben eloirtt6l eltdr6 t6rol6eddny kihelyez6se esetdn,

ha a t6rol6edenyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, sirlyir tdrgy, amely veszelyezteti a

hulladeksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrongiilhatja a
gyrijt6berendezest, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitiisa sor6n veszllyezteti a

k6rnyezetet.)
a hulladdk nem a szabviinyos, zdrt trirol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
v6s6rolt jelzett zs6kban kertil kihelyez6sre,

- a hulladdk oly m6don keri.il kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a t6rol6eddny kririil szabiiytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akadiiyozl m6don
tribblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sdriildse eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Ktizszolg6ltatri jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Ktizszolgiltat6 az

alvdl lalkoz6 i g6nybevdteldt kotele s az Onko rm iny zat szitmira bej elenteni.

7.2, A Felek rdgzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kdzszolgiitat6 rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Kiizszolgr{ltatds teljesit6sdvel osszeftiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgiltatf az L/ pontban meghatitrozott szolgiiltat6si teriiletre vonatkoz6an elki.ilonitett
nyilv6ntartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletrol elsz6llftott
6s 6rtalmatlanitott telepiilesi hulladdk mennyis6g6t.

9. A kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kritelezetteknek a kdzszolg6ltatds teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiltat6 szdkhelydre (7632
Pecs, Siklosi u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolg6ltat6
koteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megvdlaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kdteles a
Kiizszolgriltatri kdrnyezetszennyezes eset6ben, ha az a kdzszolgdltatdsi tev6kenysdg6vel
okozati osszefi.iggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kozszolg6ltatrls rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkezdsdt kifogrisolja, a

K0zszolgriltat6 30 napon beltil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejri drtesit6se mellett-
az Onkorm ilnyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatfs dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai ds Krizmti-
szabillyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hullad6kgazd6lkoddsi k<izfeladat keret6ben az itllam beszedi
a k<izszolg6ltat6si drjat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolg6ltat6si dij meg6llapitrls56rt felelos miniszter iiltal meghatdrozott szolgdltat6si dijat,
Az 6llam e feladatainak elllt6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k<izszolg6ltat6, a telepiil6si cinkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informilci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatk<ir6nek gyakorlilsittoz sztiksdges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij felosztds6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv Sltal a kcizszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatitsi dijat.

10.2 A kdzszolg6ltat6 riltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrtdnt.

Urft6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendd lakossdei dtiak:

A term6szetes szemely ingatlanhaszn6l6k tekintet6ben a kozszolg6ltat6si dijfizetesi
k6telezetts 6,get az Onkormanyzat telj esiti.

Eddnymdret Darabsz6m Egys6gnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

110 liter 413 88,-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49r

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszertien hasmdl6 termeszetes
szem6ly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepiildsi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolds alapjdn.

b) Ioari (qazddlkodd szervezetek\ dtiai:
ll0literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

91.$ 6 bekezdds

110 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
1100 literes ed6ny:

88,- Ft + AFA

d) Tabbl e thutladd k gyrijt6s6re szolg6l6 zsdk 6ra 3 6 1,- Ft+A tal db.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ado megfrzet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA-tdrv6ny rendelkezdseinek megfelel6en j6rnak el.

4

97,-Ft+ AFA
887,- Ft + AFA
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11. A[ami hullad6kgazdiikodirsi kiizfeladat-ellftis
ll.1 Az 6llami hulladekgazd6lkod6si kcizfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijel6lds6rol, feladatkordrol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgdltat6si
kritelezetts6gek reszletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjitn a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordiniil6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Ztfikoruen Mrikddo R6szvdnyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgrlltat6si dijakra vonatkoz6 szfumlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezddse szerinti adatszolg6ltat6s alapjdn rillitja ki. A k<izszolg6ltat6 hiiinyos vagy
kesedelmes adatszolgttltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgiitatrissal
drintett ingatlanhasznii6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszhmlilzott
kcizszolg6ltatdsi dij161 6llit ki szitmlfit. Az ezzeldsszefi.igg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n

minden helyt6ll6si kotelezettsdg a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolgiiltat6si
dijkiilcinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolgtiltat6nak fizetendo esed6kes

szolgitltatitsi dijba besz6mida. A kdzszolgSltat6 hiilnyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezmdnyert a Kozszolgiitat6t terheli a felel5ssdg.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok krir6t, amelyre nincs kdzszolgdltatdsi dijfizet6s
meghatitrozva az adatszolgtrltat6sban, ugyanakkor velelmezhetS, hogy az ingatlannal
osszefiiggdsben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

kemi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgirltat6sb6l hiirnyzo
ingatlanok 6s sztiksdges adataik meg6llapft6sa erdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a

krizszolg6ltat6nak, ds felhivja a kdzszolgiitatot, hogy a megktilddtt ingatlanokon vegzett
szolgiitatits6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolgriltat6st
legk6sobb az 6rtesitds kezhezvetel6t koveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kovetoen - a kozszolgiitato elt6r6 adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a ko zszolgiitat 6 s i d ij at az ingatlantul aj do no s n ak szitmlilzza ki.

ll.4 A Koordintlo szerv akiszimlitzott es azingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beltil ki nem

fizetett kozszo I g 6ltatds i dij behaj t6s a drdek6ben int6zke dik.

11.5 A Kozszolgtitato r6szdre akdzszolgttltat6si szerzoddsben r<igzitett feladatok ellittits6ert
a Koordinillo szerv a hullad6kgazditlkodasi kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
mini szter 6ltal me ghat itr ozott szolgilltatis i dij at fi zet.

11.6 A kozszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
teljesitdsiguzoldssal rgazolja, hogy a kdzszolgrlltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgiitat6 Sltal a Koordin6l6 szew rdszdre a

rendszeres adatszolgdltat6s keretdben tdrt6no megktld6se a szolgitltat6si dij fizet6sdnek
felt6tele.
Az Onkorm inyzat kdteles a teljesitesigazolitst a Kozszolg6ltat6 rdszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon belUl kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesit6sigazolis
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, ugy a kdzszolgriltat6 jogosult az ezzel

kapc so I atban ke I etkezo kdr ifi az 0nkorm6ny zat fele drv6nyesiteni.
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ll.7 A szolgAltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s teljes kozvetlen kciltsege
megt6ritdsre keriil, igy a haszonanyag drtdkesitds6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol ered6 bev6tel a Koordin6lo szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerz6d6s Ht. 92lB. S (2)
bekezd6s szerinti megfelelosdgdt vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkormdnyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst
annak megk<itdsdt vagy m6dosit6s6t kovetoen haladdktalanul, de legkdsobb 8 napon beltil
elektronikus riton megki.ildi a Koordin6l6 szerv r6,sz6re.

12. A kiizszolgiltatrlsi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napj6val kezdod6 hatrillyal, hatilrozott idore, 2029.
december 31. napj6ig k<itik.

Felek a szerz6d6st kdzcis megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatr[siszerz6d6smegsztin6se
A k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megszfinik
a) abewrc meghat6rozott id6tartam lejhrtixal,
b) a Kiizszol g6ltat6 j o gut6d n6 lktil i me g sztin6 s6ve l,
c/ elill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodcitt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek kdzcis megegyezls6vel.

f3.1 Az Onkormiinyzat a krizszolgiiltat6si szerz6ddst a Polg6ri Torvenykonyvben
meghatitrozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgiltat6

- a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltatds ell6t6sa sor6n a krirnyezet v6delmdre vonatkoz6
jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s eloiriisait srilyosan megsdrtette, ds
ennek tdnydt a bir6sSg yagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta;

- a szerzoddsben megrillapitott kcitelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdnette;

- a hulladdkgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6si szerzod6st az 0nkorminyzat felmondja, ha a
K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykrinyvben meghatfuozottakon trilmenoen a
kozszolgiltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormanyzat a kdzszolgiltatdsi szeruod6sben meghatiirozott kdtelezettsdgdt - a
Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sflyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolgdltat6nak
k6rt okoz, vagy akadrilyozza a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljesitdset; vagy

- a ktizszolg6ltatdsi szerzod6s megk<it6sdt kcivetoen hat6lyba lepett jogszabfly a
kdzszolg6ltatilsi szerzod6s tartalmi elemeit rigy virltonatja ffi€g, hogy az a
Ktizszolgdltat6nak a hulladdkgazdiikodirsi kdzszolgriltatds szerzod6sszerti teljesitese
kdr6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

f33 Ha a hulladdkgazddlkod6si szerzoddst a kdzszolgriltat6 felmondja, a teleprilesi
cinkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik aznj krizszolg6ltat6 kiv6laszt6srlr6l.
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A fentiek teljestildse esetdn akozszolgitltatdsi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kdzszolgirltat6 a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6d6s
neki felrohat6an sztinik meg, az OnkormSnyzat az 6ves krizszolg6ltat6si dij 50oh-6nak
megfelel6 meghirisul6si k6tb6r fizet6s6re koteles.

14. Eljr[rris a szerzfidils megsziin6se eset6n
A kcizszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se vagy megsztintetese esetdn a Kozszolg 6ltat6 az ij
kozszolgiitat6 kiv6lasztisdrg, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgdltat6st viltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdiikodasi kcizszolg6ltatSsi szerzodes megsztin6se eset6n a k<izszolgriltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban levo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Krizszolg iitat6 a
telepUldsi 0nkorm6nyzatnak akozszolgdltat6si szerzod6s megsztin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egymfus
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitdt a Felek trirgyal6s ritj6n 60 napon beliil nem tudjrik
elj6r6s lefolytat6siira a P6csi Jrir6sbir6srig, illetve 6rtdkhat6rt6l fligg6en a
illetdkess6gdt k6tik ki.

kozdtti trirgyal6sok

rendezni, a bir6s6gi
P6csi T6rv6nyszdk

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st irrisba kell
foglalni.
A szerzodes teljesitesdvel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm inyzat reszerol:
ndv: V6rnai Levente polgiirmester
telefon: 06-7 3 I 552-022
e-mail : fszm. korj e gy zo@gmail.com

a Ktizszolg d,ltatd rdszdrol
ndv: Bir6 Pdter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonsziim6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodds teljesit6s6vel tisszefi.iggS kapcsolattartris c6lj6b5l, illetve az althoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek drvdnyesit6se 6rdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezeldi sorrin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazdilkoddsi program
A Kdzszolgriltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdzdket a k<izszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

'&^,,
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

6rvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6srig
annak 6rv6nytelensdgdt 6llapitja ffi€g, ugy a szerzodds t6bbi resze drv6nyes es

kikenyszerithet6, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik F6l a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerzdsekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri T<irv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o g szab6lyok ir6ny ad6 ak.

Fels6szentmirton, 2019.6v u-*.r<-"^)'-: h6nap lS naP

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Siktosi rlt 52.

C6g,[egyz6kszdrn ; 02-09-064556
fdoszdm: 11541 SB7 -2-02
I

J__

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgdltat6
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