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HULLADEKGAzDALKooAST r0zszol,cAr,rarAsr szBnz6urs

amely l6trejdtt egyrdszt: Baranyahidv6g Ktizs6g Onkorm finyzata
szekhely: 7841 Baranyahidv6g, Szabadsrig u. 60.
PIR szim: 333993
ad6szam: I 5333997 -l -02
kdpviseli: Nagy Csaba polgiirmester
mint cinkormiinyzat (a tov6bbiakban : Onkormdnyzat)

m6sr6szt: D6I-Kom D6l-Dunintfli Kommundlis Szolgtiltat6
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gii Tdrsas:ig
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si tit 52.
c6gSe gy z1kszima: 02-09 -0645 5 6

ad6szima: 1 1 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6na: 100468989 /Pdcs-K<lkdny Regioniilis
Hullad6kkezel<i K6zpont/
KSH sz.iLrna: I I 541 587 -38 | I -572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kcizszolgiiltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgiltat6

- tovibbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen es napon az al6bbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolgdltatiisi szerz6d€.s megkdt6sekor figyelembe vett6k a

k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kdzbeszerz6si

6rt6khatdrok:
a) ev6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerz6si

6rt6khatiirok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhatarok);
b) a kdzponti kdlts6gvetdsr6l sz6l6 tdrvdnyben meghatiirozott ktizbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerzdsi 6rtdkhatrirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatarok).
(3) Az egyes beszerz6si trirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti drtdkhat6rokat a kdzponti

kdltsdgvet6sr<il sz6l6 tcirv6nyben 6vente kell meghatarozni. Az egyes beszerz6si trirgyak

eset6ben alkatmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -

uni6s 6rt6khatrirokat a mindenkori k<iltsdgvet6si tdrv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezdese szerint a szolgaltatiis becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,

amely nem tartalm"tta a teljes dijat:
a) hatlrozoll idore, n6gy 6we vagy ann6l rdvidebb id6re kdtend6 szerz<id6s eset6n a

szerz<id6s id6tartama alatti ellenszolg6ltat6s;
b) hatfuozatlan idore kdtdtt szerzodds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id<ire kdtend6 szerzcid6s

eset6n a havi ellenszolgaltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar K6^arsas6g 2019. 6vi kdlts6gvet6sdr6l sz6l6 2018. dvi L. tdrvdny 72. $ (l)
bekezd6se rrigziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si

lrtdkJtatir 2019. januer 1-jet6l szolg6ltat6s megrendel6se eset6ben: I 5,0 milli6 forint.

Felek megdllapitj6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerzod6s nem esik a kcizbeszerzesi eljiirds

hatAlya al6.
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Szerz<id6 Felek a teleptil6si hulladek gyiijt6s6re, szillitasra ds kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltatris folyamatossiigiinak biztositAsa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi rinkormrinyzati rendelet
vegrehajtitsitra az allbbi szerztiddst kdtik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszag helyi 6nkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rveny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kciziigyek, valamint a helyben biAosithat6 kdzfeladatok kdr6ben
ell6tand6 helyi dnkormanyzati feladatok kdzd tartozik kiil6ndsen a hullad6kgazdrilkod6s 6s a
kdmyezet-egdszs6giigy (kdztisztasrig, telepiildsi k6myezet tisztasrigdnak biztosilisa, rovar- 6s
nigcs6l6irt6s).

A hutlad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddse
szerint a telepiildsi 6nkorm6nyzat a hulladdkgazdrilkodrisi k6zszolg6ltaLls ell6tdsiit a
kSzszolgrlltat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkoddsi k6zszolgiiltatiisi szerzodds rid6n biztositja.

1.2. Jelen szerz<idds az Onkorminyzat Kdpvisel6-testiilete 20/2019. (IV.l0.) Kt. sz.
hatdr ozata alapj in j 6tt l6tre.

1.3. A jelen szerz<id6s celja, hogy Baranyahidv6g Kiizsdg kozigazgarrisi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6knril (a tovdbbiakban egyiitt:
ingatlanhaszniil6) keletkez6 telepiil6si szikird hulladdk kezel6s6re fennril16 kdzszolgiiltatiissal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkorm inyzat 6.s a
Kiizszolgr{ltatri kdzdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s k6telezettse geit szabiiyozza.

,
2.1. Az dnkormdnyzat megbiz"a a Kiizszolgrilta tift az at bb meghatarozott feladatok
elv69z6sdvel:
Baranyahidv6g Kdzsd.g kiizigazgatasi teriiletdn a telepiil6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s
elhelyez6s cdljrib6l tdrt6n6 rendszeres elszillitiis6val a szerz<id6sben rogzitett id6tartamban,
valamint kezeldsdvel 6s iirtalmatlanit6siival - a Mecsek-Driiva Hullad6kgazddlkodiisi Program
eszkciz- 6s ldtesitmdnyellomanyrinak igdnybevdteldvel-, kcizszolg6ltatdsi szerzSd6s keretdben:

- vegyes hulladdk szallitrisa heti I alkalommal
- lomtalanitls dvente 2 alkalommal
- elktilSnitett /szelektiv/ hullad6kgyrijt6s

2.2. A Kdzszolgiltat6 a 2.1. pontban meghaHrozott feladatok elv6gzds6t 2020. janu6r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6dds alapjrin a Kiizszolg6ltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkormriLnyzati rendeletnek megfelel6en kizir6lagosan jogosult
Baranyahidvdg Kdzsdg kiizigazgatiisi teriilet6n a telepiilisi hullad6k gyrijtesdre 6s kezel6s6re
iranyul6 kdzszolgriltalisok ellet6sdra.

A kdzszolgiitatds megnevez6se: telepiil6si hulladdk gyiijt6s6re es kezel6s6re ilin1ul6
kdzszolgeltat6i feladatok elkitrisa, amely kite{ed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
a hbztart6c'i hullad6khoz hasonl6 hulladdk r6sz6t kdpez6 vegyes hulladdkrtua is, a Ht. 39.9 (3)
bekezdes6re tekintettel.

A kdzszolgriltatiis teljesit6senek teriileti kiterjeddse: Baranyahidvdg K<izs6g k(lzigazgatisi
teriilet6n.



A kdzszolg6ltatiis kdrdbe tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezelese: a Kcik6nyi Regioniilis
Hulladdkkezel6 Kdzpontban vagy 6trak66llomiison, illetve mris, kdmyezetv6delmi, miikcidesi
engeddllyel rendelkezci hullad6kkezeki l6tesitm6nyben.

3. AzOnkormdnyzatk6telezetts6gv6llal6sa

3.1. Az dnkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolgriltatis ell6tas6ra a Kiizszolgriltat6nak
kizar6lagos jogot biaosit.

3.2. Az 6nkorm inyzat kotelezetls6get vdllal:

a) a ktizszolgdltat:is hat6kony 6s folyamatos elkitasdhoz a Kiizszolgiltat6 szfunfua

sziiksdges informiici6k 6s adatok szolg6ltatdsrlra,
b) a kdzszolgiiltatds k<ir6be nem latrlozb hulladdkgazdrllkod6si tevekenys6gek

kdzszolgdltatassal tdrt6n6 risszehangol6s6nak el6segit6s6re,

c) a ktizszolg6ltatasnak a teleptildsen vdgzett mris kdzszolgeltatasokkal val6

d)
e)

f)
c)

h)

6sszehangokisiinak el6segit6sdre,
a Kiizszolgriltat6 kizar6lagos kdzszolg6ltatdsi jogrlnak biaositrisara,
a telepiil6s kdzszolg6ltatds igdnybev6tel6re k6telezett ingatlanhaszn6l6i

vonatkozls6ban n6v- 6s cimjegyzdk itaddsitra, adategyezetdsre,

kedvezm6ny, mentesseg esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok atad6sara,

az Onkormdnyzat iiltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny
vagy mentess6g miatt felmeriil6 ktiltsegek megtdrit6s6re,

a telepiildsi igenyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyiijt6s6re, szallitrisrira, kezel6s6re

szolgril6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatitozitsita. Ennek keret6ben kijel6li - a

Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyqt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a idzszolgdltat6 ritvegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,

mely ingatlanokhoz a Kdzszolgriltat6 6ltal alkalmazott g6pj6rmiivel nem tud

behajtani,
a hulladdkszillit6 jd'rmii szimfua megfelel6 ritviszonyok biztositisii,ra, (kiildniis

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kcizrit rirszelv6ny6be bel6g6

faagak lev6gds6ra.),
a k<izszolgriltatdsi szerzod6s kozzdl.Iercrd a helyben szoktisos m6don gondoskodik,

gondoskodik az elkiilSnitett hullad6kgy-rijt6si rendszer helyi felteteleinek

megszervezes616l.

i)

i)
k)

4. AKdzszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgeltat6 gondoskodik:
- A hriztart6sban keletkez<!:

i. Vegyes hullad6k heti egYszer

1Udil6 ingatlanok eset6ben az ell1tAsi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.
qZ.S t+l lekezd6se alapj n az ingatlanhaszn6l6k rlszire az 6ves hullad6kgazdrilkodisi

kilzszo196ltaLisi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiildnitetten gl.tijttttthulladdk
iii. Lom hullad6k dvente k6tszeri alkalommal

tdrtdn6 6sszegytijtds6r6l, elszillitisrir6l 6s kezel6ser6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo h6ztartAsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k

6sszegyrijtesdr6l, elszlllitris6,r6l 6s kezel6s6r6l.
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- Az iltala flzemeltetett hulladdkgytijt<i ponton, hullad6kgyiiLjt6 udvarban a hulladdk
6tv6tel6r6l, dsszegytljt6s6nil, elsz6llitrisdr6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvel6s, szfunvitel, bdrszdmfejtds
- adminisztrici6, nyilvriLntartris, adatbi2is-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgdltat6s

c.) az Onkorm finyzattal egytittmiikddve a fogyasd6k szirmfua k6nnyen hozziflrhetl
i.igyfdlszolgdlat 6s lillkoztat si rendszer mrik6dtetdse (Kdzponti iigyfdlszolgriltat cime:7632
Pdcs, Siklosi u.52.), valamint a kdzszolgiiltatrissal kapcsolatos lakossrigi trijdkoaatris.

4.2. A Kdzszolgdltat6 k6telezetrsdget v6llal toviibb6:
a) a kiSzszolgitltatris folyamatos 6s teljes k<tni ell6trlsrira,
b) a kdzszolgiiltatds meghatdrozott rendszer, m6dszer ds gyakorisiig szerinti teljesit6sdre,
c) a kdmyezetvddelmi hat6s6g Sltal meghat6rozott min<isitdsi osztiily szerinti

kdvetelmdnyek biztositrisrira 6s a min6sitdsi enged6ly hullad6kgazddlkodrisi
kcizszolgriltauisi szerz6d6s hat6lyossdgrinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolgiiltatis teljesitdsdhez sziiksdges mennyis6gri ds min6s6gii jrirmii, gdp, eszk<iz,
berendez6s biaositiisriLr'4 a sztikseges l6tsziLrnf 6s kdpzettsegii szakember alkal mazAsfua,

e) a k6zszolgiiltatris folyamatos, biztons:igos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges
fej leszt6sek 6s karbantartrisok elvdgzds6re,

f) a k<izszolgiiltat6s kdrebe ta(oz6 hulladdk kezeldsdre meghaterozott helyek 6s
I6tesitm6nyek ig6nybev6telere,

g) nyilv6ntartrisi rendszer miikddtet6s6re 6s a kdzszolgiiltat6s teljesitds6vel 6sszeftigg6
adatszolg6ltatiis rendszeres teljesitdsdre,

h) a nyilvdntartiisi, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltalisi rendszer l6trehozisrlhoz 6s folyamatos
mrikddtet6s6hez sziiksdges felt6telek biztositiisrlra,

i) a fogyaszl6k szirniira kdnnyen hozzitf&hetii iigyfdlszolg6lat ds fijdkoztatasi rendszer
mrikcidtetes6re,

j) a fogyaszt6i kifogrisok 6s dszrevdtelek elint6zdsi ren jdnek megiillapirisdra,
k) a tevdkenys6g ellit6srihoz sztiks6ges biztosit4lsal rendelkezik, amely megfetel6 fedezetet

nlijt a felel6ss6gi kdrben bekdvetkezeft Onkormiinyzatnak okozott 
-esetleges 

krirok
enyhit6sdre,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijtdsdhez az ingatlanhaszniil6 legalibb 2 kiil6nbctz5
iirmdrtdkii gyiijt6eddny kciziil vrilaszthasson,

m) tdbblethullad6k elhelyez6sdt szolgril6, a
forgalmaz.isiira,

Kcizszolgiiltat6 6ltal biztositott zsiik

n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazddlkodrisi Program eszkciz- 6s l6tesitmdny allomiinyiinak
haszniilatrlra.

A Krizszolgriltat6 hulladdkgazd6lkoddsi enged6lydnek szima: oKTF-Kp/253g-10/2016.,
PE/KFT/6055-3 t2017, PEIKT F O I | 55_7 I 2018, PE/KTFO/0036 3 _2 t20tg
A Kcizszolgriltat6 megfelelos6gi vdlemdnydnek szima: oHKT - Kp/ l73l l-5/201g
A Kdzszolgiiltat6 min6sitesi enged6ly6nek szrima: pE/KTF, O t01064_6l}0lg

5. pontban meghatirozott kdtel€zetts6g6t6l vis majoreset em biztosit az ingatlanok megkdzelitesdhez olyanutvi C, illetve egy6b o[UOl f ,i.hututLn a kozitt], am"iy a
Kiizszolgiltatri g6pjiirmiiveinek balesetmentes k6zleked6sdi biaositja. Ez esetben a
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Kiizszolg6ltat6 az akadiiy elh6rul6s6t kdvet<i legk<izelebbi szillitisi napon kdteles
szolgAltatni, mely alkalommal ktiteles az el6z6 elmamdt sziilitirsi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepiil6si hulladek elsziLllitdsrira is.

6. A Kiizszolgiltatri jogosult megtagadni a hulladdk elszillitdstit:

- az tinkormdnyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 trirol6eddny kihelyez6se eset6n,

- ha a triLrol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, epit6si tdrmel6k, allati tetem, mar6, m6rgezti
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gytl6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, sulyri tirgy, amely vesz6lyeaeti a

hullad6kszillit,issal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrongiilhatja a

gyr.ijt6berendez6st, illetve rlrtalmatlanitiisa sor6n vesz6lyezteti a kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, ziirt tii,rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgriltat6t6l
v{sirolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a trirol6eddny mozgatiisakor a
kisz6r6dils veszdlye fennrill (nem lezdrt, illetve s6riilt eddny)

- ha a tarol6ed6ny kdrtil szabilltalanul, annak mozgatast es iirit6st akad6lyoz6 m6don

t6bblethulladdk keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a trfuol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a tilrol6edenyek matric6jrinak

hiriLnya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvrillalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgr{ltat6 jogosult alv6llalkoz6fta)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltat6 az

alvrillatkoz6 ig6nybev6tel6t kdteles az 6nkormrinyzat szdmara bejelenteni.

7.2. A Felek rSgzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenyseg66rt a KSzszolgriltat6 rigy felel,

mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolg6ltatf s teljesit6s6vel dsszefiiggo adatszolgiiltatris biaosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolg6ltat6 az 1./ pontban meghatarozott szolgriltatdsi teriileEe vonatkoz6an elkiildnitett

nyilvantart6si rendszert koteles vezetni, mely tarlalmazzz a szolg6ltatrisi teriiletr6l elsz6llitott

6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hulladdk mennyisdg6t'

9. A kcizszolgiiltatas ig6nybev6tel6re kdtelezettek a k6zszolgriltatAs teljesites6vel

kapcsolatos min<is6gi dszrev6teleiket, kifog6saikat iriisban a Kdzszolgdltat6 szdkhely6re

galz yecs, sikl6si rit 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacim-re kell cimezni, 6s a

kiizszolg6ttat6 k<iteles azokat friisban 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul

int6zkedEsre kdteles a Kdzszolgdltat6 k<imyezetszennyezes eset6ben, ha az a

ktizszolg6ltatasi tevekenysdg6vel okozati dsszefligg6sben van. Amennyiben a panasz,

dszrev6tel az $nkormany zat helyi hullad6kkezel6si kdzszolg6ltatris rendj6r6l sz6l6

rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a Kiizszolg6ltatri 30 napon beliil kdteles az

iigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett- az onkormdnyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgdltat6sdija
10. l. A hullad?kgazd6lkodrisi k<izszolgdltatrisi dijat a Magyar Energetikai ds Kdzmii-

szabiiyozhsi Hivatal javastaUinak frgyelembev6tel6vel az illetdkes miniszter rendeletben

rillapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.
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AHt.32/4. $-a alapj6n az iillami hullad6kgazdeilkoddsi krizfeladat keretdben az 6llam beszedi
a kcizszolgdltat6si dijat ds kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hulladdkgazddlkod6si
kdzszolgriltatrisi dij megrillapittisii6rt felel5s miniszter iiltal meghatiirozott szolgriltatrisi dijat,
Az Allam e feladatainak ellduisrira koordinril6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepiil6si dnkormrinyzat, valamint a hulladdkgazddlkodrisi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordinitl6 szew
feladatkdr6nek gyakorliis6hoz sziikseges.
A minisaer rendeletben rillapida meg a beszedett kdzszolgiiltatiisi dij felosadsd,nak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslatiinak figyelembevdtelivel rendeletben 6llapitja meg a
Koordiniil6 szerv riltal a kiizszdg'hat'nak fizetend6 szolgriltatasi dijat.

10.2
A kozszolgaltat6 iiltal alkalmazott k<izszolgiiltatdsi dij megdllapitdsa a Ht. 46-49.g 6s 91.g,
valamint a 6412008. (11I.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en t6rt6nt.

Az ingatlanhasznril6k riltal fizetend6 iiritdsi dijak:

Lakossdei diiak:

60 literes ed6ny: 64,- Ft + Afa*

80 literes eddny: 86,- Ft + Afa

110-120 literes eddny: 118,- Ft + Afa

Ipari (sazd6lkod6 szervezetek) diiak:

70 literes ed6ny: 83,- Ft + Afa
I l0- 120 literes eddny: 131,- Ft + Afa

240 literes eddny: 286,- Ft + Afa

80 literes eddny: 86,- Ft + Afe

1 l0-120 literes ed6ny: ll8,- Ft + Afa

240 literes edeny: 257,- Ft + Afa
*a 385/2014 (xll. 3l.) Kom. rendelet szerint lak6ingatlant egyedill 6s iletvitelszeriien hasznel6 termeszetes
szemely ingatlanhasznii16 riszdre, a teleptildsi onkormrinyzat elta'i kiadott igazor6s arapjriLn.

Tdbblethull ad6k gyiijtdsdre szolgiil6 zsirk Ar a: 3 6 1, - Fr+Afaldb.

Szerz6d6 Felek az Sltallnos- forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatdlyos
AFA tdrv6ny rendelkez6seinek megfelel6en jrirnlk el.

11. Altamihultad6kgazddlkod6sikiizfeladat-ell{tds
1l'l Az 6llami hulladdkgazdrilkodrisi kdzfeladat ellltrisrira l6trehozott szervezet
kijelSldsdrril, feladatk<irdr6l, az 

- 
adatkezelds m6djrir6l, valamint - uautr.otgaitutari

kdtelezettsegek rdszretes szabdryair6l sz6l6 69i2016. (n. 3 r.) Korm. i"no"t.t
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjdn a Kormiiny a Ht.32/A.'g (l) bekezddsben
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meghatarozott feladatokra Koordinrll6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdriLlkod6si

Koordinrll6 ds Vagyonkezel6 Zrirtkdriien Miikddo Rdszv6nytarsas6got jel<llte ki.

11.2 A Koordindl6 szerv a k<izszolgaltadsi dijaka vonatkoz6 szriml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgriltat6s alapjrln rillitja ki. A k<izszolgiiltat6 hirinyos vagy

kesedelmes adatszolgiiltatiisa esetdn a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhaszndl6 tekintetdben a Koordinal6 szerv 6ltal legut6bb kiszamlazott

k6zszolgiiltat6si dijr6l dllit ki szimkit. Az ezzeldsszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

minden helytdlldsi k6telezetts6g a k6zszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolgdltat6si

dijkiil6nbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordiniil6 szerv a kdzszolgAltat6nak fizetend6 esed6kes

szolgeltatisi dijba Ueszi,rnitja. A ktizszolgriltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolg6ltatisrib6l

eredZ, a Kooidinal6 szerv riltal nem megfelel6 adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi kSvetkezm €ny6rt aklzszolgrlltat6t terheli a felel<iss6g.

I1.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. S (l) bekezd6s szerinti adatszolgelhtesb6l

kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kiizszolgdltatasi dijfizet6s

meghaterozva az adatszolglltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhetS,

6ssiefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogo

kemi i illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adats

ingatlanok 6s sziiksdges adataik megrillapit6sa 6rdekdben'

A fentiek alapj6n rcigzitett ingatlinok adatait a Koordin6t6 szerv megkiildi a

kozszolgriltat6nak, ds feiirivja a k6zszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett

szotgattltrtanat megfetel6en korrig6lja a 20. $ (l)_ bekezdds szerinti adatszolgiiltatast

legkZs6bb az 6rtesitds kdzhezvdtel6t kcivet6 8 napon beliil'

A-konekci6t kdvetSen - a kiizszolgdltat6 eltdrA adatszolg6ltatrisa hiany6ban - a Koordin6[6

szerv a kdzszolgeltatAsi dijat az ingatlantulajdonosnak szimlilzzak|

11.4 A Koordinril6 szerv a kisziunlisott 6s az ingatlanhasznat6 6ltal hatriridon beliil ki nem

fizeletl kozszolgLiltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben intdzkedik'

I 1.5 A K6zszolg6ltat6 r6sz6re a k<izszotg6ltat6si szerz6ddsben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt

a Koordinal6 sze-rv a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgiiltatasi dij megrillapit6s66rt felelos

miniszter 6ltal meghatri.rozott szolg6ltat lsi dilat frzet'

1 L6 A k6zszolgiiltat6 az onkormii,nyzat, mint ell6t6s6rt felel6s ald kiadott

ietiisilAsigazaassaiigazoSa, hogy a kdzszolgfltato teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

ir..tlt f""t. A teljesit6sigazoles-nak a ktizsiolgriltat6 iiltal a Koordin6l6 szerv t1szdre a

rendszeres adatszllgeltatris keret6ben tiirt6n6 megkiild6se a szolgriltatasi dij fizet6s6nek

feltdtele.
Az Onkormanyzat a K6zszolg6ltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett

id6szakot k6veto nnyiben az Onkor,:niriryzalt a teljesitdsigazol:is

kiadas6valalapos"'it,,igyakdzszolg6ltat6jogosultazezzel
kapcsolatban kelet fel6 6rv6nyesiteni'

ll.7 A szotgriltatasi dijban a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolgiiltatas teljes kdzvetlen k<ilts6ge

megt6ritdsre kleriil, igy I a Koordinril6 szerv gondoskodik tgy'

hog"y a ktizszotgdltato dteles a Koordin6t6 szerv iiltal kijeliilt

szervezetnek atadni. A red6 bevetel a Koordin6l6 szervet illeti

meg.
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11.8 A Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolg6ltatrisi szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel<isdg6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alapjin az Onkormrinyzat a kdzszolglltathsi szerz6d6st
annak megk6t6sdt vagy m6dositdsrit kcivet6en halad6ktalanul, de legkes6bb 8 napon beliil
elektronikus fton megktildi a Koordindl6 szerv r6szdre.

12. A ktizszolg6ltatisi szerz6d6s hatr{lya
Felek jelen szerz<iddst 2020. janurir 01. napjrival kezd6d6 hatrillyal, 2029. december 31.
napj:iig kiitik.

Felek a szerz6d6st kdzds megegyezessel, csak irdsban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolgdltat{siszerz6d6smegsziin6se
A k6 zszol giltatirsi szerz<id6s megszdnik
a) a benne meghatiirozott id6tartam lejirt|val,
b) a Kdzszolgiltatr6 jogut6d ndlkiili megsziin6sdvel,
c) elilkissal, ha a teljesitds m6g nem kezd6d6tt meg,
d) felmondrissal
e) a felek kriz6s megegyez6sdvel.

13.1 Az Onkormrinyzat a kdzszolg6ltatdsi szerz6ddst a polgdri r6rv6nyk6nyvben
meghatrirozott felmondrisi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a
Kdzszolg6ltat6

' a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatris ellAtesa soriin a kdmyezet v6delmdre
vonatkoz6 jogszabr yok vagy a fi vonatkoz6 hat6sdgi dontds el6ir6sait sflyosan
megsdrtette,6s ennek tinyit a bir6siig vagy a hat6srig joger6sen megiilrapitotta,

o a szerz6d6sben megilllapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette.

- A hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatrisi szerz6ddst az O*orminyzat felmondja, ha a
Kdzszolgiiltat6 nem rendelkezik min6sitdsi enged6llyel vagy megfelel6segi vdlemdffiel
13.2 A K6zszolgiiltat6 a polgriri r6rv6nyk6nywben meghatrirozottakon tulmen6en a

kdzszolg6ltatdsi szerz6ddst akkor mondhatja fel, hat az a k6zszolgiiltatrisi szerz6d6sben meghatrirozott kdtelezettsdg6t -a felsz6litdsa ellen6re _ sflyosan megs6rti, 6s ezzel aKti kart okoz, vagy akadrilyo zra a iullai6kgazdattodasi
k6zszolgiiltatas teljesitisdt; vagy

o a kdzszol}irltatiisi szerz6d6s megk6t6sdt k6vet6en hatrilyba r6pett jogszabdry a
k6zszolgiiltatrisi szerz<ldds tartarmi elemeit ,gy vilhorutju ^g,' iijy- u u
Krizszolgdltat6nak a huraddkgazdrilkodrisi -kozszolgrilraras 

Zr"oii6""re*
teljesitdse k6r6be tartoz6 rdnyeges 6s jogos drdekeit jelentEs m6rt6kben s6rti.

. l3.i Ha a hullad6kgazd: kod6si szerz6d6st a kcizszorg:iLrtat6 felmondj4 a terepiirdsi
6nkormeinyzat halad6ktalanul gondoskodik az rtj kdzszorg tat6 kiv6lasztrisdr6l.

A fentiek teljesiildse esetdn a kdzszorgriltatrrsi szerz6d6s felmondasi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi id6 alatt a kozszolgrlltai6 a hullad6kgazdrilkodrlsi kdzszolgriltatrisi vrlltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az od<ormiinyzatnak fetr6hat6 okb6r meghirisur, i[etve. ha a
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szerzodes neki felr6hat6an szrinik meg, az 1nkorminyzzt az 6ves kiizszolg6ltatasi dii 50%-

anak megfelel6 meghirisukisi kdtb6r fizetds6re koteles.

14. Etjfr6s a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszolg6ltatiisi szerz<id6s megsziindse vagy megszrintet6se eseten a KozszolgAltato az-6j

k1zszolgiitat| kiv6lasztris6ig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltatast vdltozatlanul elliltja.

A hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgaltatasi szerzodes megsziin6se esetdn a kSzszolgtiltat6s

ell6tAsavat kapcsolatos, folyamatban l6vo ngyek iratait 6s nyilvrintart6sait a Kdzszolg6ltat6 a

telepiilesi cinkormdnyzatnak akdzszolgiitatlsi szerzod6s megsztindse napjen 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek me[rillapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymiis kiizdtti kirgyalAsok

sorrin igyekeznek rendezni.
Amennlibe, a jogvitit a Felek tri,rgyakis ftjan 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6srigi

eljrl,rrls iefolytaie#a a Pecsi Jri,filsbir6s6g, illetve 6rtdkhatdrt6l Iiigg6en a P6csi T6rvdnysz6k

illet6kess6gdt ktitik ki.

16. lirtesit6sek
e. jeten szerzOadssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell

foglalni.
A izerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm6nY zat r€szdr6l:
ndv: NagY Csaba Polgirmester
telefonl. 0 6 -7 3 I 49 6 -002
e-mai I : baranYahidveg@gmail.com

a Kiizszolgr{ltatri r6szdr6l :

n6v: Bir6 Pdter tigYvezet6
telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

17. Mecsek-DrdvaHultad6kgazdilkodisiProgram

A Kozszolgaltat6 koteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt

keret6ben m-egval6sul6 l6tesilm6nyeket es eszkdzdket a ktizszolgrllutas teljesit6se kapcs6n'

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsulasi Tan6cs hatarozatainak.

18. R6szleges6rv6nYtelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s brirmelyik rendelkez6se' vagy annak valamelyik r6sze

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

-"rf. e*e"ya-Jens6g6i 6llapitja meg, iugy a szerzi5d6s t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s

litJnv.r".itt 
"to, 

ki.,reie, ha an6l[til u,irn,"lyit 16l a szerz6dest nem kdtiitte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem sztbitlyoz 2O12' 6vi

cixxxv. tiirv6ny (Ht.), a kdzbes 6bt')' a

Magyarorsz,ig dnkormdnyzatair6l sz6l6 201 alamint a
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Polgriri r6rv6nykdnywr6l sz6l6 2013. dvi v. tdrvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
flgazati j o gszabirl yok irriur yad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmezese u!in, mint akaratukkal mindenben
megegyez<it, j 6v tthagyolag iq{k alllr.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7602 P'l.: 176

Kiizszolgrlltatri

l0

6"-..*_


