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amely l6trej<itt egyrdszt., Narycsr{ny Kiizs 69 Onkormin yzata
sz6khely: 7838 Nagycs6ny, F6 u. 3.
PIR sz6m: 335052
ad6sziim: 15335054-l -02
k6pviseli: Szigeti Tam6s polgiirmester
mi nt <inkorm 6ny zat (a to v6bb i akb an : 6 n ko r m 6ny zat)

D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommun{lis Szolgiltat6
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gfi T{rsasrig
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si fi 52.
c 6 gtr e gy zekszitrna: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
adoszima: I | 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul I addkke zel o Ko zp ontl
KSH sz6ma: 1 1 541587-38 ll-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Krizszolg6ltat6, a tovribbiakban: Kiizszo lgiltatit

mdsr6szt:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kclzcltt az alulirott helyen 6s napon az aldbbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kcizszolgriltat6si szerzodds megkcit6sekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. dvi CXLII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzesi
drtdkhat6rok:

a) etxopai uni6s jogi aktusban meghatirozotl kiizbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerzdsi
6rt6khatilrok (a tovribbiakban: uni6s 6rt6khat6rok) ;

b) akdzponti ktilts6gvet6snil sz6l6 t6rv6nyben meghatirozott kcizbeszerz6si ds koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khatdrok).

(3) Az egyes beszerz6si targyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatiirokat a krizponti
ktilts6gvet6srril sz6l6 t6rv6nyben 6vente kell megh atitrozni. Az egyes beszerz6si tdigyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghateroiitt -
uni6s drtdkhat6rokat a mindenkori kriltsdgvetdsi tcirv6nyben 6vente rrigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgdrltattis becsiilt 6rt6ke olyan szerzodes esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozott id5re, n6gy 6vre vagy anniil r<ividebb id6re k<itendo szerzod6s eset6n a
szerzod6s idotartama alatti ellens zolgiitatis;

b) hatitrozatlan id5re kdtdtt szeruodls vagy negy 6vndl hosszabb idore k6tend<i szerzod6s
eset6n a havi ellenszolg6ltatils negyvennyolcszorosa.

A Magyar Ktizt6rsas6g 2019. 6vi krilts6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. tcirv6ny 72. g (1)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi
6rt6khat6r 2019.janu6r 1-jdt6l szolgiitatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjan jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzldb Felek a teleptil6si hullad6k gyrijtdsdre, sziilitdsra 6s kezel6sre vonatkoz6
krizszolg6ltatiis folyamatossiigiinak biaosit6sa 6rdek6ben a telepiilesi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
v6grehajt6sitra az alibbi szerz6d6st kcitik meg:

l. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszitg helyi dnkorunfunyzatair6l sz6l6 20lI.6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok ktir6ben

ell6tand6 helyi <inkormdnyzati feladatok kdz€, tartozik ktil<indsen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a

kdrnyezet-eg6szs6giigy (koztisztasiig, teleptil6si kdrnyezet tisztasirytrnak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcsril6irt6s).

Ahullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a teleptil6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkodrlsi kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolgiltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltatdsi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az onkorminyzat K6pviselo-testiilete ...(.... ....) KT.

sz. hathr ozata alapjinj citt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Nagycs6ny Kozsdg kozigazgatfisi tertilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, hasznril6knril (a tov6bbiakban egyiitt:

inlatlanhasznii6) keletkezo telepiil6si szilard hullad6k kezel6s6re fenn5ll6 kcizszolgrlltatassal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgfltat6 kozotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kcitelezetts6geit szabillyozza.

2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kdzszolgirltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok

elv69z6s6vel:
Nagycs6ny K<izs6g kozigazgathsi tertilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

ceqabOt tbrtenO rindszeies elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint

keiel6s6vel 6s iirtalmatlanit6srival - a Mecsek-Drriva Hullad6kgazd6lkodrisi Program eszkoz-

6s letesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, kozszolgiitathsi szetz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijtese, szilllitisa, kezel6se heti 1 alkalommal

- lomtalanitiis 6vente I alkalommal
- elki.ilonitett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s

2.2. A Ktizszolgfltatrb a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6s6t2020. janu6r 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgilltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabalyoknak 6s az <inkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Nugy.ra"y Kdzs6g kozigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re

ir6nyul6 kozszolgiitat6sok ellitisit a.

A k<izszolgrlltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyfijt6sdre 6s kezel6s6re ir6nyul6

kozszolg6ltutOi f.ludutok ellit6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6lo

ahiutaiirsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszltkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kcizszolg6ltatds teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Nagycsiiny Kdzs6g kozigazgathsi
teriilet6n.
A k<izszolg:iltatris k<ir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Krik6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak65llom6son, illetve m6s, k<irnyezetv6delmi, mtikrid6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az Onkormf nyzat kiitelezetts6gvrillalisa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kozszolgriltatris elkitrisara a Kiizszolgdltat6nak
kizlr6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkorm inyzat kritele zettsdget v5l lal :

- a krizszolgiitatils hat6kony 6s folyamatos ellfiti.siltoz a Kiizszolgiltat6 sz6mtra
sziiks6 ge s i nformiici 6k 6 s adatok szolgiitatdsfu a,

- a kcizszolg6ltat6s k<ir6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6gek
kozszolgiltatiissal trirt6no dsszehangoltistlnak el6segit6s6re,

- a kcizszolg6ltatrisnak a teleptil6sen vdgzett miis kozszolgilltat6sokkal val6
<isszehangoklstinak el6segft6s6re,

- a Kiizszolgiitat6 kiz6r6lagos ktizszolg6ltatrlsi joganak biztosftdsrira,
- a teleptil6s kdzszolgiitatds ig6nybev6tel6re k<itelezett ingatlanhasznilSi vonatkoz6siiban

n6v-6scimjegyzekittadisina,adategyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgrll6 adatok iltadilsira,
- az Onkormrinyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biztosftott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertil<i kdlts6gek megt6ritdsdre a Koordiniil6 szerv szitmlra,
- a telepiil6si ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, szitllitdsdra, kezel6s6re

szolgdl6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozirs{ra. Ennek keret6ben kijel<ili - a
Kiizszolgdltat6val egye4etve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a KiSzszolgiitat6 6tvegye k<jaeriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgfiltat6 6ltal alkalmazott gepjarmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszrlllit6 j6rmii szdmitra megfelel6 ritviszonyok biztosititsira, (ktil<in6s
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a krizut rirszelv6ny6be bel6g6
faagak levilg6silra),

- akozszolg6ltatrlsi szerz6ddskdzzdt6tel6r6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiil<initett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezds6rol.

4. A Kdzszolgiltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k<izszolgiltat6 gondoskodik:

- Ahlztafiilsbankeletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfuthsi idoszak 6 h6nap -
Sprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhasznSl6k
rlszfire az 6ves hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgiitatisi dij 50%-6t kell megrlllapitani.)

ii. Elkiilcinitettengyrijt<itthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalomnral
tcirt6n6 6 s sze gytij t6s6r61, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6rol.

6*.,^--
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- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hiztartilsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
cisszegytijt6s6rol, elsziillitiis:ir6l 6s kezel6s6r6l.

- Az iitala tizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hullad6k
6tv6te 16ro l, ci ssze gy tij t6 s6r6 l, elsziilititsitr6 I 6 s kezel 6 s 616 l.

b) Adminis Ar ativ feladatok :

- k<inyvel6s, szimvitel, b6rszimfejt6s
- admini sztrirc\6, nyilv6ntart 6s, adatbiuis-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltatrls

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtikodve a fogyaszt6k szimara k<innyen hozzilferheto
tigyf6lszolg6lat 6s ti$ekoztatirsi rendszer mtikddtet6se (K<izponti figyf6lszolg6lat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint akozszolghltatdssal kapcsolatos lakossiigi ti$ekofiatis.

4.2. A Kdzszolgiltat6 kOtelezetts6get vrillal tov6bb6:
a) akozszolgirltatSs folyamatos 6s teljes krini ellfutilsira,
b) akozszolgdltat6s meghatitrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6s6re,
c) a krimyezetv6delmi hat6s6g iital meghatarozott minosit6si osztiiy szerinti

kovetelm6nyek biaositrlsara 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiitatdsi szerzrid6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a krizszolgiitatis teljesit6s6hez szi.iksdges mennyisdgti 6s min6s6gti jrirmti, g6p, eszkoz,
berendez6s biaositas6ra, a sziiks6ges letsz6mri 6s k6pzetts6gri szakember alkalmaz6sira,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithetS teljesit6s6hez sziiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantartiisok elv6 gz6s6re,

f) a k<izszolg6ltatris kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat5rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtik<idtet6s6re 6s a kdzszolgiitatis teljesit6s6vel <isszeftigg6

adatszolgriltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilvSntart6si, adatkezel6si ds adatszolg6ltat5si rendszer l6trehozas6hoz 6s folyamatos

mtik6dtet6s6hez szi.iks6 ges felt6telek bi ao sit 6sdra,

i) a fogyaszt6k szrim6ra konnyen hozziferhet6 iigyf6lszolgillat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtik<idtet6s6re,
j) afogyasil6i kifog6sok 6s dszrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitirsira,
k) a tev6kenys6g elkitrisrihoz sztiks6ges bizositassal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kdrben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges kSrok

enyhit6sdre,

D bizositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6sdhez az ingatlanhasznillo legalibb 2 kiilcinbdzo

tirmdrtdkti gytij t5ed6ny ktiziil v6laszthasson,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K<izszolg5ltat6 rlltal bidositott zs6k

forgalmaz6s6ra,
n) a Mecsek-Dr5va Hullad6kgazdSlkodrisi Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llomriny6nak

hasznfilatdra.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkodrisi enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 055-3 I 2017, PE/KTF O I 155-7 12018, PE/KTFO/O03 63-2 12019 .

A Kcizszol g 5ltat6 me gfelelo s6 gi v6lem6ny6nek szdma: KP-3 8633 - 5 12019 .

A Kdzszolgiiltat6 min6sit6si enged6ly6nek szima: PE/KTFO105727-212019.,
PE/KTF O I 0 47 59 -6 120 I 9., PE/KTF O I 067 48 -2 12019.
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5. Mentestil aK6zszolg6ltat6 a 4./ pontban meghatarozott k6telezetts6g6tol vis maior eset6n,
toviibb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkrizelitds€hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossiig mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan akdzttt/, amely a
Kiizszolgiltat6 gipjitrmiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdvet6 legk<izelebbi szallitilsi napon k<iteles

szolgilltatni, mely alkalommal kriteles az elozo elmaradt szillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi s6 gti telepiil6 si hullad6k el szallittls6ra is.

6. A Kiizszolgriltatt6 jogosult megtagadni a hullad6k elszallitrlsrit:
- az <inkormiiny zat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

- ha a trirol6ed6nyben a teleptil6si (kommunrilis) hullad6k ktirdbe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si t<irmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6
MyaE, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 ffiya5, nagyobb terjedelmti, srilyri titrgy, amely veszelyezteti a
hullad6kszlllitilssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongrilhatja a
gyrijt<iberendez6st, kezelo berendez6st, illetve iirtalmatlanittisa soriin veszdlyezteti a

kdrnyezetet.)
- a hullad6k nem a szabvinyos, zArt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6,ltat6t6l

vrls aro lt j e I zett zsikban keriil kihe I y ezesr e,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem lezilrt, illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a tarol6ed6ny kdrtii szabiiytalanul, annak mozgatiist 6s i.irit6st akadiiyozo m6don
t<ibblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matricrijrinak
hiinya, illetve s6rii16se eset6n.

7. ln alvrillalkoz6 / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgflltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiitatil az
alv6llalkoz6 i g6nybev6tel6t k<itele s az 6nko rm 6ny zat szimir a bej elenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiitat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgdltatr[s teljesft6s6vel 6sszefiigg6 adatszolgirltatrls biztosftilsa 6rdek6ben a

Kizszolgitltatfl az l./ pontban meghatitrozott szolg6ltatiisi tertiletre vonatkoz6an elki.il<initett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepiildsi hullad6k mennyis6g6t.

9. A k0zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezeffeknek a kozszolg6ltat6s teljesitds6vel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifog6sait frrisban a Kiizszolgilltatfl sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kdzszolgfiltat6
kriteles azokat ir5sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k<jteles a

Kiizszolgriltat6 kdrnyezetszerryez6s eset6ben, ha az a kozszolgdltatdsi tevdkenys6g6vel
okozati dsszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevltel az Onkormrinyzat helyi
hullad6kkezel6si kozszolgiltat6s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifog6solja, a

Kiizszolgiltat6 30 napon beli.il koteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az 6nko rm iny zathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltat6s dija
10.1. A hullad6kgazd6lkodiisi k6zszolgrlltattlsi dijat a Magyar Energetikai 6s Ktizmii-
szabiiyozisi Hivatal javaslatiinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrln az iilarni hullad6kgazd6lkoddsi kozfeladat keret6ben az illam beszedi
a krizszolgriltat6si dijat 6s kifizeti a k<izszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgitltat6si dij meg6llapitisfuert felel6s miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatitsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6tasara koordinril6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolgiitat6, a teleptildsi rinkormiinyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordindlo szerv
feladatkdr6nek gyakorlfusirhoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgiitat6si dij feloszt5s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatanak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapi{1a meg a
Koordin6l6 szerv iiltal akozszolgitltat6nak fizetend6 szolgiitatirsi dijat.

10.2

A krizszolgiltatl 6ltal alkalmazotlkozszolg6ltat6si dij meg6llapitilsa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelelcien trirt6nt.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

60 litert 64,-
80 liter 86'-
I l0 liter 118,-

*a38512014. (XII.31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es 6letvitelszeriien haszn6l6 termdszetes
szem6ly ingatlanhaszr616 resz6re, a telepiil6si 0nkorm6Lnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

T<ibblethutladdk gyrijt6s6re szolgril6 zsik ir a: 3 6 l,- Ft+A tal db.

Ipari (gazdrilkod6 szervezetek) dij ak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

1 l0 liter 131.-
120 liter 143,-
I 100 liter I 310,-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

I l0 liter 118.-
120 liter 129,-
1100 liter I179,-
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SzerziSdo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatrllyos
Af'a tcirveny rendelkez6seinek megfelelSen jrirnak et.

I l. Allami hullad6kgazdf lkoddsi kiizfeladat-eltdtr[s
11.1 Az rillami hullad6kgazd6lkodrlsi k<izfeladat ellitdsfura l6trehozott szewezet
kijel6l6s6nil, feladatk<ir6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgtiltat6si
k<itelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alaplfun a Kormiiny a Ht. 32/A. g (1) bekezd6sben
meghatdrozott feladatokra Koordinill6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Zirtk<inien Miikddo R6szv6nytiirsasrigot jelolte ki.

ll-2 A Koordinii6 szew a k<izszolg6ltatrlsi dijakra vonatkoz6 szdmlSkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatris alapjrin dllitja ki. A k<izszolgiitato hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolgiitat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgriltatrlssal
6rintett ingatlanhasznii6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv elt;l legut6bb kiszitmliaott
k'zszolgiitatlsi dijr6l 6llit ki sz6mlit. Az ezzel risszeftiggdsben keletk"r6 diikorrekci6 eset6n
minden helytrill6si ktitelezettsdg akozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k6zszolg6ltatrisi
dijktilrinb<izet pozitiv m6rleg6t a Koordiniio szerv a kiSzszolgdltat6nak fizetendo eieddkes
szolgSltatdsi dijba beszimitja. A kozszolgiitat6 hirinyos vagy helytelen adatszolg6ltatrisrib6l
eredci, a Koordinril6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott szamlikkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezm6ny6rt akozszolgdltatltterheli a felel5ss6g.

11.3 A Koordinii6 szetv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok krir6t, amelyre nincs k6zszolgiitatitsi dijfizet6s
meghatitrozva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
tisszefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordiniil6 szerv e k<irben jogosuliingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgAltiiasUOt hianyz1
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megiilapititsa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megktildi a
kozszolgdltat6nak, 6s felhivja a kozszolgilltat6t, hogy a megktild<itt ingatlanokon v1gzett
szolgiitatitsrlnak megfelel6en korrigrilja a 20. $ (l) bekezd6s szerini=i adatszolg1ttitast
legkdsobb az 6rtesit6s kezherveteldt kdveto 8 napon beltil.
A konekci6t k<ivet6en - a k<izszolgilltat6 elt6r<i adatszolgiiltatiisa hirinyriban - a Koordiniil6
szerv a ko zszolgiltat6s i d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szimliaza k t.

ll.4 A Koordiniil6 szew akiszdmliaott 6s azingatlanhaszn1l6 6ltal hatriridon beliil ki nem
frzetett ko zszol g{,ltatris i dij b ehaj t6sa 6rd ek6 ben int 6zkedik.

1f .5 A Ktizszolg6'ltat6 resz6,re akozszolgriltat6si szerzod6sben rrigzitett feladatok ellitis1ert
a Koordindl6 szerv a hulladdkgazddlkodisi k<izszolg6ltatisi dij megrillapititsircrt felel6s
m ini szter 6ltal me gha tfur ozott szol gitltatirs i dij at fi zet.

11.6 A kozszolgdltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6tris6rt felel6s 6ltal kiadott
teljes{tdsigazoltissal igazolja, hogy a kijzszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem
menilt fel. A teljesft6sigazol6snak a kozszolgitltat6 6ltal a Koordinal6 szew r6sz6re a
rendszeres adatszolg6ltatiis keret6ben tdrt6n6 megktild6s e a szolgirltatrisi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat k<iteles a teljesit6sigazolfust aKozszolgdltat6 resz1re a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot krivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat aieljesit6sigazol1s
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kiadrisrival alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapc so latban ke I etke z ti ktr 6t az Onkorm 6ny zat fe I 6 drviny e s iteni.

ll.7 A szolgiiltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljes kdzvetlen kolts€ge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesites6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik tigy,

ho[y a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijel<ilt

szir.rezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinii6 szerv a hulladdkgazd6lkod6sikdzszolgirltatesi szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6s eg6t vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4-.$ (4) belezddse alapjinaz Onkorminyzat akdzszolgSltat6si szeruodest

annak megk<it6s6t vagy m6dosit6s5t k<ivet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beltil

elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdszdte.

12. Akiizszolgiltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januar 01. napj6val kezdodo hat6llyal hatirozott idore, 2029.

december 31. napjiig kiitik.

Felek a szerz6d6st k<iz<is megegyezlssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se

A kozszolg6ltat6si szerzitdls megsztinik
a) abeme meghat6rozott idotartam lejirtixal,
b) a Kilzszol gittat6 j o gut6d n6lkiili me gsztin6s6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6dtitt meg,

d) felmond6ssal
e) a felekk<iz<is megegYez6s6vel

l3.l Az flnkorm6nyzat a kozszolgrlltat6si szerzod6st a Polg6ri T6rv6nykdnyvben

meghat1rozott felmoni6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a K<izszolgilltat6

a hullad6kgazd6lkodasi kozszolg6ltat6s ell6trisa sor6n a kdrnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6sitgi dont6s el6ir6sait sflyosan megs6rtette, 6s

Lnnek t6ny6t a bir6s6g vagy ahat6s6g jogerosen megallapitotta;

- a szerz6d6sben meg6liapitou k<itel lzetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette 
nAAlkarrA<i ki\zszolo[ltatasi szerz6d6st 

" felmondja, ha a- a frUtad6kgazd6lkod6si krizszolgriltat6si szerz6d6st az Onkorminyzat

K6zszolg6liat6 nem rendekJzik minosit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Torv6nykrinyvben meghatirozottakon tirlmen6en a

krizszolg6ltatisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- ; Onkorm6nyzat a kozszolgiitatisi szerzoddsben meghatbrozotl kdtelezettseget - a

Krizszolg6ltat6 felsz6litrlsa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozzaa hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltatas teljesit6s6t; vagy

- a kozszolg6ltat6si szerzodes megkcii6s6t kdvetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kozszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy viitoztatja meg, hogy az a
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Kozszolgdltat6nak a hullad6kgazdilkodirsi k<izszolgiitatls szerz6d6sszeni teljesit6se
k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzi5d1st a kdzszolg6ltat6 felmondja, a teleptil6si
dnkormriny zat haladdktalanul gondoskod ik az t$ kdzszolgilltat6 kiv:ila sztitsir6l.

A fentiek teljesiildse eset6n akdzszolgiitatdsi szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatl aKozszolghltat6 a hullad6kgazddlkod6si kozszolgiitat6st vdltozatlgfrlul
ellitja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod,6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormrinyzat az 6ves k<izszolg6ltatrisi dij S}%-anak
megfelel6 meghirisul6si k<itb6r fizet6s6re kriteles.

14. Eljirr{s a szerzddfis megsziin6se eset6n
A k<izszolgaltatxi szerziSdds megsz[in6se vagy megsziintet6se eset6n a K6zszolgi,ltat6 azij
kozszolgiitat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgiltatastviitozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazdrllkodiisi k<izszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se eset6n a k<izszolg 1ltatits
ell6tris6val kapcsolatos, folyamatban l6v<i tigyek iratait 6s nyilvrintart6sait aK1zszolgiltut6 u
telepiil6si cinkormrinyzatnak akozszolgdrltat6si szerzoddsmegsziin6se napjrln ifiadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymis kriz6tti t6rgyaliisok
sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyalis ritjrin 60 napon beltil nem tudjrlk rendezni, a bir6srigi
eljrirrls lefolytat6srira a P6csi Jrirrisbir6s6g, illetve 6rt6khatdrt6l ftiggriar a P6csi Trirv6nysz6i
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szetz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint 6zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdszdrbl:
n6v: Szigeti Tamris polg6rmester
telefon: 731492-004
e-mail : csanyonk@dravanet.hu

a Kiizszolg 5itat6 ftsz6ri5l:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszrim6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerz6d6s teljesit6s6vel cisszefiiggo kapcsolattartiis c6ljrib6l, illetve az a6hoz kapcsol6l6
egy6bjogos 6rdekek 6rv6nyesft6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s soran a
kapcsol6d6 jogszabdlyok 6s adatvddelmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint jrimak el.
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17. Mecsek-Drrlva Hullad6kgazdilkodisi Program

A K6zszolg6ltat6 kriteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkciz<iket a k<izszolgiltatis teljesit6se kapcs6n.

Felek k<ltelezetts6get vrillalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tan6cs hathrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nYtelens6g
Amennyiben lelen szerzodds brlrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik tdsze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik s7jerv, vagy hat6s6g vagy bir6s6g

u*ut 6rv6nytelens6g6i illlapitja fleg, rigy a szerzodls t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerith;16, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerzbd6st nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerzSd6sben nem szabillyozott k6rd6sekben els6sorban a 2Ol2' 6vi

CiXXXV. trirv6ny (Ht.), a koibeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi (Kbt.), a

Magyarorszag <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t alamint a

loflriri TcirvJnykrinyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazatij ogszab6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

me gegy ezot, j 6vahagy6lag irj ak al6.

Narycs6ny,20lg.6v ...!.9.'l h6nap '0"" nap

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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