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amely letrejdtt egyr6szt: Kirilyegyh 6zaKdzs6g Onkormdnyzata
szekhely: 7953 Kirillyegyhilza, Pet6fi S. u. 66.
PIR sziim: 332457
ad6 szirm: | 5 3 324 5 3 -2 - 02
kdpviseli : Nagy Beiia polgilrmester
m int cinkorm 6ny zat (a tov6bbi akban : O n ko r m 6ny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunr[ntrili Kommunilis Szolgr{ltatri
Nonprofit Korlitolt Feleldss6gii Tdrsasdg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c e gtr e gy zekszitma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 11541587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kokdny Regiondlis
Hul lad6kke zelo Kdzp ontl
KSH sz6ma: 1 1541587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint K<)zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgf ltatri

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kcizcitt az alulirott helyen 6s napon az alihbr
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kcizszolg6ltatiisi szerzodds megk6tdsekor figyelembe vett6k a

kozbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerzdsi
6rtekhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzesi
ertekhatiirok (a tovdbbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok) ;

b) akozponti k<ilts6gvet6srol sz6l6 trjrvdnyben meghat6rozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s
beszerzdsi drt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si titrgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhat6rokat a kcizponti
koltsdgvetdsrol sz6l6 tdrvdnyben evente kell meghatitrozni. Az egyes beszerzdsi targyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatitrozott -
uni6s ertekhatiirokat a mindenkori krilts6gvet6si torv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgtitatris becstilt 6rt6ke olyan szerzodes eseteben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hattrozott idore, n6gy evre vagy annitl rrividebb id6re kotendo szerzod6s esetdn a

szerzodds idotartama alatti ellenszolgriltat6s;
b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzodes vagy n6gy 6vndl hosszabb idore kotendo szerzodes

eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsas6g 2019. evi koltsdgvet6serol sz6l6 2018. evi L. ttirvdny 72. $ (1)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzesi

ertdkhat6r 2019.janu6r 1-jdtol szolgiitatds megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6dds nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatalya ala.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hulladdk gytijtesere, sz6llit6sra ds kezel6sre vonatkoz6
kozszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biaosit6sa 6rdek6ben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds kdtelezetts6gek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6s 6ra az aldbbi szerz6d6st kdtik meg :

1. A,szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi rinkorminyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kordben
ell6tand6 helyi <inkormtnyzati feladatok kdze tartozik ktildndsen a hullad6kgazddlkod6s 6s a
k<irnyezet-egdszsdgiigy (k<iztisztas6g, telepiildsi kdrnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. trirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse
szerint a telepill6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltat6s ell6t6s6t a

kdzszolg6ltat6val kot0tt hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi szerzod6s ritj6n biztositja.

hatitrozata alapj6n jritt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Kirdlyegyh6za K6zs6g kdzigazgatdsi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknill, hasm6l6kn6l (a tovrlbbiakban egytitt:
ingatlanhasznal6) keletkez6 teleptil6si szilard hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kcizszolg6ltatissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkorminyzat es a

Kiizszolg6ltat6 kcizritti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kritelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alibb meghat6rozott feladatok
elv6gz6sdvel:
Kirdlyegyhilza Kcizs6g kozigazgatisi teriiletdn a teleptil6si hullad6k begytijt6sdvel ds

elhelyezds c6lj6b6l tdrtdno rendszeres elsz6llitrisrival a szerzod6sben r<igzitett idotartamban,
valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program
eszkdz- 6s l6tesitm6ny6llomiiny6nak igdnybev6tel6vel-, kdzszolgiitatdsi szerz6d6s keretdben:

- vegyes hulladdk gyiijt6se, sz6llit6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkrilcinitett /szelektiv/ hulladdkgyiijtds

2.2. A Kiizszolgdltatri a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgz6set 2020. januiir l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapj6n a Ktizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s M onkormiinyzati rendeletnek megfeleloen kizilr6lagosan jogosult
Kir6lyegyhdzaKozsegkdzigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hulladdk gyrijtdsdre es kezeldsdre
irdnyul6 kozszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyrijtdsdre 6s kezel6sere ir6nyul6
ktizszolgilltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahiztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6szdt kepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolgdltatils teljesit6sdnek teriileti kiterjed6se: Kir6lyegyhiza Kdzsdg kdzigazgatisi
tertiletdn.
A kdzszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kclkenyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kOrnyezetv6delmi, mtikdd6si
engedellyel rendelkezo hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvfllalfsa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s ell6ttis6ra a Kdzszolgfltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. AzOnkorminyzat kdtelezettsdget v6llal:
- a kozszolgiitatils hat6kony 6s folyamatos ellittilsdhoz a Kiizszolgiitat6 szhmira

sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltatds6ra,
- a k<izszolgiiltat6s k<jr6be nem tartoz6 hulladdkgazdrilkod6si tev6kenys6gek

kozszolgiiltat6ssal trirt6n6 6sszehangol6srinak elosegit6s6re,
- a kozszolgilltat6snak a teleptil6sen vegzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6

6sszehangoliis6nak elosegitdsdre,
- a Kiizs zolgiltat6 kizirllagos kdzszol g6ltat6si j og6nak biztosf t6s6ra,
- a telepiil6s kozszolg6ltatrls igenybevdteldre kritelezettingatlanhaszn6l6i vonatkozilsiban

n6v- 6 s c imj e gy z6k futadilsi:r a, adategy ezet6sre,
- kedvezmdny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolgdl6 adatok ifiadisira,
- M Onkorm6nyzat iital rendeletben , vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertil6 k<iltsdgek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmdra,
- a telepiil6si igdnyek kiel6gft6s6re alkalmas hulladdk gytijt6s6re, sziilititsfua. kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatdrozilsira. Ennek keret6ben kijekili - a
Kiizszolgfltat6val egye^etve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolg6ltat6 6tvegye kciztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatf. 6ltal alkalmazott gepjirmrivel nem tud behajtani,

- a hulladdksz6llit6 j6rmri szitmira megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (ki.ildn6s
tekintettel a teli h6- 6s sikoss6g-mentesitesre, valamint a kcizrit rirszelv6ny6be bel6g6
fa.igak lev6g6srira),

- akozszolgriltat6si szerzoddskozzetetellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiikinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4, AKiizszolgiltatfkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdnartdsban keletkez6:
i. Vegyes hulladek heti egyszer

(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellfutdsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhaszn6l6k
r6szdre az 6ves hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elktil6nitetten gytijt<itt hulladdk
iii. Lom hulladdk 6vente egy alkalommal
tcirt6no osszegytij t6s6rol, el szril lit6s6r6 I ds kezel6sdr6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hiztarti.si hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
<i s sze gytij t6s6ro l, elsz6llitirs6r6 I 6s ke zeld s 6ro l.
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- Az 6ltala tizemeltetett hullad6kgyiijt6 ponton, hullad6kgyujto udvarban a hulladek
6tvdtel6r6l, osszegytijt6s6rol, elsz6llit6sar6l 6s kezelds6rol.

b) Adminis ztrativ feladatok:
- konyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis nrici6, nyilv6ntart 6s, adatbinis-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormalnyzattal egyiittmtikridve a fogyasz6k szitmira kdnnyen hozzdferheto
i.igyf6lszolgdlat 6s tt$ekoztatitsi rendszer mtikodtet6se (Kozponti tigyf6lszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgitltatrlssal kapcsolatos lakossdgi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kdtelezettsdget v6llal tov5bb6:
a) akozszolgiltatis folyamatos 6s teljes ktirti ell6t6s6ra,

b) akdzszolgiltat6s meghathrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitesdre,
c) a kdmyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatdrozott min6sit6si osztdly szerinti

kcivetelm6nyek biaosit6s6ra ds a minosit6si engedely hulladekgazd6lkoddsi

kozszolg6ltatdsi szerz6d6s hat6lyossdg6nak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gii jermfi, gep, eszk6z,

berendezds biztosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mir 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazisdra,
e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesit6s6hez sztiksdges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvdgz6s6re,

0 a kdzszolg6ltat6s k<ir6be tartozo hulladek kezel6s6re meghatiirozott helyek es

l6tesitmdnyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart5si rendszer mrikodtet6s6re ds a k<izszolg6ltat6s teljesitds6vel dsszefiiggo

adatszol g6ltat6s rendszeres telj esitds6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mukodtet6s6hez sziiksdges feltetelek biztosit6sira,
i) a fogyaszt6k sz6mara kdnnyen hozzifdrhet6 i.igyfelszolg6lat 6s t6j6koaat6si rendszer

mrikddtet6s6re,
j) afogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitisira,
k) a tev6kenys6g elLlt6s6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a felelossdgi krjrben bekcivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 legaldbb 2 kiilonbozo

urm6rt6kri gytij toed6ny kdztil v6laszthas son,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zsil<

forgalmazisitra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitmeny 6llom6ny6nak

hasznillatira.

A Krizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szima: OKTF-KP 12538-1012016,,

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

A Kcizszol g6ltat6 me gfelel6s6 gi v6lem6ny6nek szitma: KP-38633- 5 120 19.
A Kcizszolg6ltat6 minosit6si enged6lydnek szdma: PE/KTFO105727-212019.,
p E/KT F O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 I 20 19 .
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5. Mentesiil a Kiizszolgiitat6 a 4./ pontban meghatdrozott kcitelezetts6gdtol vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megk<iz"ift6.6h., olyan
ritviszonyokat /h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akontt/, amely a
Kiizszolgriltatri g6pj6rmriveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akadrily elhrirul6s6t kdveto legk<izelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kriteles az elozi| elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6g[i telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltat6jogosult megtagadni a hulladdk elsz6ilit6s6t:
- az onkorm6nyzat rendeletdben eloirtt6l elt6ro tdrol6eddny kihelyezdse eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommunrilis) hulladdk kdr6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, dpit6si t<irmeldk, 6llati tetem, mar6, 
^"rg-"roanyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri titrgy, amely ieszelyeneti -a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t , yagy -.g.ong iihatja a
gytijtoberendezdst, kezelo berendez6st, illetve iirtalmatlanitdsa soriin Tesietyeieti a
kornyezetet.)

- a hulladdk nem a szabvinyos, zdrt trirol6ed6nyben, illetve nem a Krizszolg6ltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zsitkb an kertil kihe I y ez6sr e,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezlsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatisakor a kisz6r6dds
vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdriilt eddny)

- ha a t6rol6eddny konil szabiiytalanul, annak mozgat6st 6s iiritdst
tobblethulladdk keriilt kihelyez6sre

akadiiyoz6 m6don

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6eddnyek matri cajinak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vlgezhetd tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgriltatri jogosult alv6ll.alkoz6(ka)t igdnybe venni. A K1zszolgiltat(t az
alv6llalkoz6 igenybevdteldt k<iteles az Onkorm ilnyzat szitmirabejelenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alvirllalkoz6 tevdkenysdgddrt a Kiizszol giitat1 rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

9: A Kiizszolgiltatfs teljesitds6vel cisszeftg gb adatszolg6ltatrls biztositdsa drdekeben a
Kiizszolgdltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolgriltatdsi teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si tertiletrol elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepiildsi hulladdk mennyis6g6t.

9- A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezetteknek a krizszolg6ltat6s teljesft6s6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg6ltai(t sz6khelydre (7632
P6cs, Sikl6si u. 52.) Yagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds a KtizszolgittatO
kciteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megvdlaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre koleles a
Ktizszolgriltatri kdrnyezetszennyezes esetdben, ha az a kcizszolgriltat6si tevdkenysdgdvel
okozati osszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezeldsi kozszolgiitat6s rendj6rol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizs"olgriltat6 30 napon beltil kciteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitdse mellett-
az On ko rm iny zathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltatrfls dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgdltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabillyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembeveteldvel az illetdkes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan az illlari hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat keret6ben az 6llam beszedi

a kdzszolg6ttat6si dijat 6s kifizeti a k<izszolg6ltatoknak a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgdltatrisi dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter illtal meghatArozott szolg|ltatitsi dijat,

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

hoz ldtre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepiil6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordindl6 szerv

feladatkOr6nek gyakorl6srihoz sziiksdges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgSltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2 A k6zszolg6ltat6 eltal alkalmazott krizszolgdltat6si dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valamint a 641200S. ([I.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendd lakossdgi diiak:

A term6szetes szem{ly ingatlanhasznilllk tekintet6ben a kozszolg6ltatdsi dijfizet6si

kcjtelezetts6 get az Onkormanyzat teljesiti.

Eddnymeret Darabsz6m Egys6gnyi iirit6si dij
Gt + Afa)

110-120 liter 310 118,-

80 liter 0 86r

60 liter* 0 64r

*a3g512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszeriien haszndl6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 r6szdre, a telepiil6si Onkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (gazddlkodf szervezetekt dtiqi:
110 literes ed6nY: 131,- Ft + AFA
120 literes ed6nY: 143,- Ft + AFA
1100 literes ed6nY: I 310,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6nY: 118,- Ft + AFA
l20literes ed6nY: l2g,'Ft+ AFA
1100 literes ed6nY: I l7g,- Ft + AFA

d) Tt)b b tethult add k gyrijtdsdre szolg6lo zsik ira: 3 6 1,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekinteteben mindenkor a hat6lyos

AFA-torv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j 6rnak el.
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11. Attamihullad6kgazdilkoddsikiizfeladat-ellitis
ll.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6sSra l6trehozott szervezet
kijelcil6serol, feladatktir6r6l, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgdltatdsi
kdtelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezdese alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghatdrozott feladatokra Koordinil6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtk<inien Mrikddo R6szv6nytilrsas6got jeldlte ki.

ll,2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgriltatdsi dijakra vonatkoz6 szimlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezdese szerinti adatszolgiiltatris alapjdn illlitja ki. A kcizszolgiitat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltatdsa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgilltatAssal
drintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kisz6mkizott
kcizszolg6ltat6si dij161 6llit ki szirmlit. Az ezzeldsszefiigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kotelezettsdg aKdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolgriltat6si
dijktildnbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes
szolgiitatitsi dijba besz6mida. A krizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgdltat6s6b6l
eredo, a Koordiniil6 szerv iital nem megfelelS adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi ktivetkezmdny6rt a Kdzszolgitltatotterheli a felelossdg.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltatdsb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kozszolgdltatiisi dijfizetes
meghatiirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszefliggdsben teljesitds tcirt6nt. A Koordin6l6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok ds sztiks6ges adataik meg6llapit6sa drdek6ben.
A fentiek alapj6n rcigzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kcizszolgdltatot, hogy a megkiildritt ingatlanokon v6gzett
szolgdltatirs6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6lt-at6st
legkdsobb az 6rtesit6s kdzhezvdteldt kciveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kdvetoen - a kdzszolgiitato eltdro adatszolg6ltat6sa hidnydban - a Koordin6l6
szerv a kd zszol g6ltat6s i dij at az ingatlantul aj dono sn ak sz6ml6zza ki.

ll,4 A Koordin6l6 szerv akiszimlinott 6s az ingatlanhasznill6 riltal hat6ridon beli.il ki nem
fizetett kdzszol g6ltatrisi dij behajt6sa drdekdben intdzkedik.

11.5 A Kcizszolg6ltat6 r6sz6re akozszolgitltat6si szerzod6sben rcigzitett feladatok el1it6s66rt
a Koordindl6 szerv a hullad6kgazdirlkoddsi kcizszolg6ltat6si dij meg6llapititsilert felelos
mini s zter riltal me ghat ir ozott szolgitltattts i dij at fi zet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos riltal kiadott
teliesltdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesft6sigazoliisnak a k<izszolgirltat6 iital a Koordin6l6 szerv r1szere a
rendszeres adatszolgSltatds keret6ben t<irt6no megki.ild6s e a szolgitltatrlsi dij fizetdsdnek
felt6tele.
Az Onkorminyzat kciteles a teljesitdsigazol6st a Kcizszolg6ltat6 reszdre a teljesit6ssel drintett
idoszakot kdveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat aieljesitdsigazolfus
kiadris6val alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, rigy a k<izszolgriltat6 jogosult i ezzel
kapcsolatban keletkezS kirit az 0nkorm6nyzat fele drv6nyesiteni.
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ll.7 A szolgiiltatrisi dijban a hulladdkgazd6lkod6sikdzszolgilltat6s teljes kcizvetlen kcilts6ge

megt6rit6sre keri.il, igy a haszonanyag drtdkesitds6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkormdnyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst

annak megkdtds6t vagy m6dosit6s6t kovetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus fton megkiildi a Koordin6l6 szerv resz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napjival kezdod6 hat6llyal, hat6rozott id6re, 2029.

december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzod6st kozds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgfltatdsi szerz6d6s megszfin6se

A kdzszolgdltat6si szerzod6s megsztinik
a) a bewre me ghat6rozott id6tartam lej 6rt6val,

b ) a Kozszol g6ltat6 j o gut6d n6lktili me g sztin6 s6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek kcizds megegy ezds6vel.

l3.l Az $nkorm6nyzat a kcjzszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Torv6nykdnyvben

meghatflrozott felmond5si okokon tirlmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kcirnyezet v6delmdre vonatkoz6

jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6sSgi ddnt6s eloir6sait sulyosan megs6rtette, es

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;
- a szerzod6sben meg6llapitott kdtelezetts6get neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megsdrtette;
- a nuttad{kgazddlkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Krizszolgdltato nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polg6ri Torv6nykdnyvben meghatilrozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatdsi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az $nkorm6nyzat a krizszolg6ltathsi szerzod6sben meghat6rozott kdtelezetts6g6t - a

Kcizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

krirt okoz, vagy akad6lyoz-za a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6s teljesit6set; vagy

- a krizszolg6ltat6si szerzodd,s megkotds6t k<ivetoen hat6lyba lepett jogszab6ly a

k6zszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy vdltoztatja meg, hogy az a

K6zszolg6ltat6nak a hullad6kgazdillkodttsi kcizszolgriltat6s szerzoddsszeru teljesitdse

kdr6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben sdni.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzodest a k<izszolgdltato felmondja, a telepi.ilesi

onkormdnyzat halad6ktalanul gondoskodikaztil kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.

d.-,*-



A fentiek teljesi.il6se esetdn a kdzszolg6ltatdsi szerziidls felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmonddsi id5 alatt a Kozszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgitltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s
neki felr6hat6an sztinik meg, M Onkorm6nyzat az dves kdzszolg6ltat6si dij S}%o-dnak
megfelelo meghirisul6si k6tb6r fizet6s6re kriteles.

14, Eljfrrls a szerz6d6s megsztin6se eset6n
A kcizszolgdltat6si szerzod€s megsztindse vagy megszuntet6se eset6n a Kozszolg dltato az ij
kcizszolg6ltat6 kiv6lasztilsilig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltat6st viltozatlanul ell6da.
A hullad6kgazdiikoddsi kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se eset6n a kozszolg6ltatris
ell6trisrival kapcsolatos, folyamatban ldvo tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kdzszolg iitat6 a
telepilldsi cinkormdnyzatnak akdzszolgitltatilsi szerzod6s megsztin6se napjan iiadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitakat elsosorban az egym6s kcizritti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyalds ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatrisara a P6csi J6rrisbir6s6g, illetve 6rt6khatdrt6l ftigg6en a P6csi Trirv6nysz6k
illetdkess6gdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos bilrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krjvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerz6des teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintd,zdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat resz6rol:
ndv: Nagy Beiita polg6rmester
telefon: 06-721340-002
e-mai I : korj e gyzo s e g@kir aly egyhaza. hu

a Kiizszol g 6ltat6 r6sz6r6l :

ndv: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cimdt, telefonszilm6t stb.) a Felek kiz1rolag a
szerzod6s teljesit6s6vel tisszefiiggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszabilyok 6s adatvddelmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Drr{va Hullad6kgazddlkodfsi program
A K<izszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Drilva Hullad6kgazd6lkodrisi projekt
keret6ben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszkozriket a kdzszolg6ltatds teljesitdse kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatirozatainak.
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18. R6szleges 6r"v6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz5d6s barmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze

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

annak 6rv6nytelens6get 6llapitja ffieg, rigy a szerz6d6s t6bbi r6sze 6rv6nyes ds

kik6nyszerithetS, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabilyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l szol6 2012. evi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a klzbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorminyzatair6l sz6lo 2011.6vi CLXXXX. torveny (Mdtv), valamint a

Polg6ri Torv6nykonyvrol szol6 2013. dvi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

iryazati j o g s zab6ly o k ir6ny ado ak.

D6l-Kom Nonproflt Kft.
7632 P6cs, Sikl6si 0t 52.

C6gjegyz6ksz6m : 02-09-064556
Ad6sz6m : 1 1 541 587 -2-02

UJ
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgdltatri
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