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HULLAD fi:xc lrznArrouAsr rOzszoLGALTATAsr szERZ6nn s

amely l6trejott egyr6szt: Boda Kiizs6g Onkorm6nyzata
sz6khely: 7672, Boda Petofi utca 28.
PIR sziim: 724287
ad6szirm: I 57 24289 -I -02
k6pviseli: Kov6cs Gyozo Zsigmond polgrirmester
mint <inkorm funyzat ( a to v6bbiakb an : Onkorminyz at)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dun6ntfli Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c 6 91 e gyz5kszilma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szdma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: I 00468989 /Pecs-Kok6ny RegionSlis
Hul I ad6kke zeliS Kitzpontl ;

KSH sz6ma: I 1 541 587 -3811-512-02
kdpviseli: Bir6 Pdter tigyvezeto
mint Kd zszo I g6ltat6, a tov6bbi akb an : Kiizsz o lgiitat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kozszolgilltatiisi szerzod6s megkdt6sekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerz6si
6rt6khat6rok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok ( a tov6bbiakb an : uni6 s 6rt6khatrlrok) ;

b) akozponti kdlts6gvet6srol sz6l6 t<irv6nyben meghatiirozott k<izbeszerzesi 6s koncesszi6s
b eszerz6si 6rt6khat6rok ( a tov6bbi akban : nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tirgyak eset6ben alkalmazand6 nernzeti 6rt6khatarokat a kdzponti
kdlts6gvet6srol sz6l6 ttirv6nyben 6vente kell meghatfurozni. Az egyes beszerz6si targyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatfurozott -
uni6s 6rt6khatiirokat a mindenkori k<i1ts6gvet6si torv6nyben 6vente rogziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitatiis becsi.ilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmnza a teljes dijat:

a) hatdrozott id6re, n6gy 6we vagy arnitl rdvidebb idore kdtendit szerzod6s eset6n a
szerzod6s idotartama alatti e I lens zolgiitatis;

b) hatdrozatlan idore k6t6tt szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore k<itend6 szerzdd6s
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<iztarsasrig 2019. 6vi kcilts6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. tcirv6ny 72. g (1)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerz6si
ert6lrhatilr 2019.janu5r 1-j6tol szolgfitatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrlllapitj6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatilya al6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, sz6llitiisra 6s kezel6sre vonatkoz6
kozszolgSltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi tinkorm6nyzati rendelet

v6grehajt6sdra az a16bbi szerzodest k<itik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszilg helyi rinkormfunyzatair6l sz6l6 20tl.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kdreben

ell6tand6 helyi onkorminyzati feladatok koz1 tartozik ktilonosen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a

k<irnyezet-eg6szs6gtigy (koztisztas6g, telepiil6si ktirnyezet tisztasitg6nak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a teleptil6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkoddsi k<izszolg6ltat6s ell6ths6t a

k6zszolg6ltat6val kotott hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi szerzod6s ritjan biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorminyzat Kdpviselo-testtilete 5212019. (X[.10.) Kt.sz.

hatirozata alapjrin jott 16he.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Boda Kdzs6g kozigazgatilsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn5l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:

ingatlanhaszniio) keletkezS telepi.il6si szilard hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kcizszolg6ltat6ssal

kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolg6ttatri k<izotti kapcsolatot, a Felek jogait es k<itelezetts6geit szabilyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgittat6t az al6bb megltatitrozott feladatok

elv6gz6sevel:
Boda Kdzseg kozigazgat5si teriilet6n a telepiildsi hullad6k begy'tijt6s6vel 6s elhelyez6s

c61j6b6l tort6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rdgzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel 6s {rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz'

6s l6tesitm6ny6llomany6nak ig6nybev6tel6vel- ,kozszolgitltat6si szerzodds keret6ben:

- vegyes hullad6k gffit6se, szilllitilsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s evente 2 alkalommal
- elktil<jnitett /szelektiv/ hulladdkgytijtds

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatirozott feladatok elv6gz6set2020. januar l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjan a Kiizszolgfultat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabrilyoknak 6s az dnkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizitr6lagosan jogosult Boda

Kdzs6g kdzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

k<izszol96ltatiisok ell6t6s6ra.

A kcizszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahirztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszetklpezo vegyes hullad6kSra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kozszolg6ltatils teljesit6s6nek tertileti kiterjedese: Boda Kozs6g kozigazgat6si teriileten.
A k<izszolg6ltat6s k<ir6be tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kok6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, k<imyezetv6delmi, mtik<id6si

enged6llyel rendelkezo hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvfllal6sa
3.1. Az dnkorminyzat a 2. pontban irt k<izszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kizar6lagos jogot biaosit.

3.2. Az Onkorm6nyzat k<itelezetts6get v6llal:
- a krizszolgiltatis hatekony 6s folyamatos ellilt6s6hoz a Kiizszolgiitatil szfimfira

s ztiks 6 ge s inform 6ci 6k 6 s ad atok szolgilltatils itr a,

- a kozszolg6ltat6s krir6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kozszolgriltatiissal trirt6no <isszehangol6s6nak elSsegit6s6re,

- a kozszolgilltat6snak a telepi,il6sen v5gzett m6s k<izszolg6ltatilsokkal val6
<isszehangollsrinak elosegit6sdre,

- a Kiizs zolgiitatil kiz6r6lagos kozszolgilltat6si j o grlnak biztosit6sSra,
- a telepiil6s k<izszolg6ltat6s igenybev6tel6re kotelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz5s6ban

n6v-6scimjegyz5kLtadisira,adategyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjAul szolg6l6 adatok iltadilsitra,
- az Onkormrlnyzat 6ltal rendeletben, va1y egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmeriilo k6lts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szttmtra,
- a teleptil6si igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijtds6re, szilllitirsira. kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatiirozitsira. Ennek keret6ben kijeloli - a

Ktizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolgirltat6 6tvegye kozteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 riltal alkalmazott gepjarmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 jrirmri szitmfua megfelelo ritviszonyok biaosit6sara, (kiildnds
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k<izrit iirszelveny6be bel6g6
fa6gak lev6g6siira),

- akozszolg6ltat6si szerzodeskozzdtetel5r6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elktilcinitett hulladdkgnijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6serol.

4. AKiizszolgiitat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:

- A h6ztart6sban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

QAUO 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellittitsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

r6sz6re az 6ves hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg6ltat5si dij 50%-6t kell megSllapitani.)

ii. Elkiil<initetten gy0jt<itt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente k6t alkalommal
tdrt6no dsszegffi t6s6rol, elsziillit6s6r6l ds kezel6s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hlilartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k

6sszegffi t6s6r61, elsz6llit5s6r6l 6s kezel6s6rol.
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- Az 1ltala i.izemeltetett hullad6kgyujt6 ponton, hulladdkgnijto udvarban a hullad6k

6tv6tel6rol, 6sszegffi t6s6rol, elszilllit6s6r6l 6s kezel6s6r5l.

b) Admini s ztr ativ fel adatok :

- konyvel6s, sz5mvitel,b6rszdmfejt6s
- admini sztrhci6, nyilvantart 6s, adatbdzis-kezel6s

- jogr iigyvitel
- adatszolg6ltatSs

c.) az flnkorm6nyzatttl egyiittmtikddve a fogyaszt6k szirmira k<innyen hozzifdrheto

flgyf6lszolg6lat 6s titjekozratitsi rendszer mtikddtet6se (Kozponti iigyf6lszolgiiat cime: 7632

PEcs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgiitat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztatis.

4.2. A Kiizszolg6ltat6 k<itelezetts6get v611al tov6bb6:

a) a kdzszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes k<irti ellitiisara,
b) akozszolg6ltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisilgszeinti teljesit6s6re,

c) a kornyizetv6delmi hat6s6g iital meghatarozott minositdsi oszt6ly szerinti

kovetelm6nyek biztositSsrlra 6s a minosit6si engeddly hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgiltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k6zszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gti j6rmf, g6p, eszkdz,

berendez6s biztositdsara, a sztiks6ges l6tszimri 6s k6pzetts6gu szakember alkalmazdsita,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet5 teljesit6sdhez sziiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hul1ad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

lEtesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer miikcidtet6s6re 6s a kcizszolgtltatis teljesft6sdvel 6sszefliggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer

mtikd dtet6s6hez sztiks6 ge s felt6telek bizto sit 6sin a,

l6trehozrls5hoz 6s folyamatos

i) a fogyasil6k szdmara kdnnyen hozzdferheto tigyfdlszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtkddtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6s6ra,

k) a tev6kenys6g ell6t6sahoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyujt a felel6ssdgi kcirben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 ktildnbozo

tirm6rt6kti gytij toed6ny ko ziil v6l aszthasson,

m) t<ibblethullad6k elhelyez6s6t szolgiil6, a K<izszolg6ltat6 Sltal biztositott zsik
forgalmazdsira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

hasznilatfura.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szima: OKTF-KP12538-1012016,

PE/KFT/6 O 55-3 I 2017, PE/KTFO I 155-7 I 2018, PE/KTF O I 003 63 -2 I 2019 .

A Kozszolg6ltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek szitma: KP-38633- 512019.

A Kdzszolg6ltat6 minositesi engeddly6nek szdma: PE/KTFO105727'212019.,

PE/KTFO I 047 59-61 20 1 9., PE/KTFO/06748-212019.
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5. Mentestl a Kiizszolgiitat6 a 4.1 pontban meghatinozott kdtelezetts6g6tol vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az dnkormrinyzat nem biztosit az ingatlanok megk<izelit6s6hez olyan
ftviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a

Kiizszolgiltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akadilly elhrirukis6t kciveto legkrizelebbi sz6llit6si napon k<iteles

szolg6ltatni, mely alkalommal k<jteles az elozo elmaradt szrillit5si napokon felhalmoz6dott
mennyis6 gri te lepiil6 si hullad6k e I sz6ll f trlsrira i s.

6. A Kiizszolgiittt6jogosult megtagadni a hulladek elsz6llit6s6t:
- az rinkormanyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

- ha a tarol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
arryag, elektronikai hu11ad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 ffiiyag, nagyobb terjedelmti, sflyri tingy, amely veszelyertei a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szseg6t, vagy megrong6lhatja a
gyrijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitrisa soriin vesz6lyezteti a

kornyezetet.)
- a hulladek nem a szabv6nyos, 26rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolgdltat6t6l

v6silrolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,
- a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatisakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fennill (nem lez6rt, illetve s6riilt ed6ny)
- ha a tarol6ed6ny k<iriil szabilytalanul, annak mozgatiist 6s iirit6st akadilyoz6 m6don

tribblethullad6k keriilt kihelyez6sre
- amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a trirol6ed6nyek matric6janak

hiilnya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhetil tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgdltat6 az
alvilll alkoz6 i g6nybev6tel 6t koteles az 6 n ko rm iny zat szimir a bej elenteni.

7.2. A Felek rogzitlk, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiitatil tgy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatils teljesit6s6vel <isszefiiggo adatszolgtiltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgiltat6 az l./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si tertletre vonatkoz6an elki.il<initett
nyilvrintart6si rendszert kciteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teri.iletr5l elsz6llitott
6s tirtalmatl anitott tel eptil6si hullad6k mennyi s6g6t.

9. A k<izszolg6ltat6s ig6nybev6telere k<itelezetteknek a k<izszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifogdsait irilsban a Kiizszolgiitat6 sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgiltat6
k<iteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k<iteles a

Kiizszolg6ltat6 krimyezetszennyezfls eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenysegevel
okozati osszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6,szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si kcizszolgdltatris rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Ktizszolgiltat6 30 napon beliil koteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitdse mellett-
az Onkorm inyzathoz megkiild eni.
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10. Kiizszolgiltat6s dija
10.1. A hullad6kgazdillkodhsi k<izszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K<izmu-

szabillyozhsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az iilani hullad6kgazd6lkod6si ktizfeladat keret6ben az 6llam beszedi

a kozszolg6ltat6si dijat 6s kifrzeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si

k6zszolg6ltat6si dij meg6llapitrls66rt felel6s miniszter 6ltal meghatdrozott szolgiitatirsi dijat,

Az iilarn e feladatainak elklt6sara koordinilo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolgiltat6, a telepiil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodSsi

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk<ir6nek gyakorl ilsihoz sziiks6ges.

A miniszter rendeletben illlapitja meg a beszedett kozszolgiitat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatanak figyelembev6tel6vel rendeletben iilapitja meg a
Koordin6l6 szerv iiltal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolgiiltat6si dijat.

10.2 A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazott k<izszolg6ltat5si dij meg6llapittisa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en t<irt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndlhk dltal fizetendd lakossdgi diiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6k tekintet6ben a kozszolgAltat6si dijfizet6si

kotelezetts 6get az 6nkorm6nyzat teljesiti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dij
Gt + Afa)

110-120 liter t70 118,-

80 liter 0 86,-

60 liter* 0 64,'

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtll es dletvitelszenien haszn6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhasznillo r6sz6re, a telepiil6si onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjrin.

b loari kazddlkod6 szervezetek) diiai:
110 literes ed6nY: 131,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 143,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: I 310,- Ft + AFA

c) 91.$ 6 szervek 6s

110 literes ed6ny: 118,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: l2g,-Ft+ AFA
1100 titeres ed6ny: I l7g,- Ft + AFA

d) Tdbblethulladek gytijt6s6re szolg6l6 zsdk 6ra: 3 6 1,- Ft+A fal db.

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat5lyos

AFA-torv6ny rendelkez6seinek me gfeleloen j 6rnak el.
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11. AUamihullad6kgazdflkod6sikiizfeladat-ellitis
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6tiis6ra l6trehozott szervezet
kijel6l6s6rol, feladatk<ir6rol, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolgdltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjirn a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordinrll6 6s Vagyonkezelo Zirtkdrtien Mtikddo R6szv6nytrlrsas6got jekilte ki.

11.2 A Koordiniil6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szrimliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatris alapj6n iilitja ki. A k<izszolgdltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgiiltatdsa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgitltat6ssal
6rintett ingatlanhasznii6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kiszitmli";,ott
kozszolgiltat6si dijr6l 6llit ki szimli,/. Az ezzel <isszefligg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si k<itelezettseg a Kozszolgrlltat6t terheli. Az igy keletkez6 krizszolgAltatiisi
dijkiilrinbozet pozitiv m6rleg6t a Koordinril6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes
szolgilltatdsi dijba besz6mitja. A k<izszolgriltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
ered6, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezm6ny6rt a K<izszolgiitat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs k<izszolgiitatisi dijfizet6s
megltatirozva az adatszolgiiltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszefiigg6sben teljesit6s t6rt6nt. A Koordinfl6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
k5mi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kozszolgiitat6nak, 6s felhivja a kdzszolgdltat6t, hogy a megkrildott ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6srinak megfeleloen korrigdlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legk6sobb az 6rtesit6s kezhezveteldt kdveto 8 napon beltil.
A konekci6t k<jvetoen - a kdzszolgiitat6 elt6ro adatszolgriltat6sa hiAny6ban - a Koordinril6
szery a k<i z s zo I g6ltat as i dij at az irgatlantuI aj dono sn ak szitml 6zza kj.

ll.4 A Koordinill6 szerv akiszirniiuott 6s az ingatlanhaszniil 6ltal hataridon beliil ki nem
fizetett ko zszol gillt at 6s i dij b ehaj t 6s a 6rd ek6b en int 6zkedik.

11.5 A K<izszolgriltat6 reszdre akdzszolgtiltatrisi szerzod6sben rdgzftett feladatok ell6t6s66rt
a Koordiniio szerv a hullad6kgazdalkodirsi kdzszolg6ltatrisi dij meg6llapitrisri6rt felelos
miniszter 6ltal meghatirozott szolgiltatflsi dijat fizet.

11.6 A kozszolg6ltat6 az 6nkorm6nyzat, mint ell6tds6rt felelos altal kiadott
teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolghltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazoliisnak a kozszolgiltat6 rlltal a Koordinrll6 szew rdsz6re a

rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben trirt6no megktild6se a szolgitltatitsi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az OnkormLnyzatk<iteles a teljesit6sigazolfust a K<izszolgiltat6 rdszlre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beltil kiadni. Amennylben az Onkormanyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, ugy a krizszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez 6 kir/i- az Onkorm inyzat fel6 erv6nyesiteni.

6-u.-
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ll.7 A szolgrlltat6si dijban a hullad6kgazdrllkod6sikozszolgdltat6s teljes kdzvetlen kolts6ge

megt6rit6sre kirtil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a k6zszolg6ltai6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt

szervezetnek Atadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgAltat6si szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos eget vizsgtija-
Az Adatkorm.rend. 4-.$ (4) bekezddse alapjan az Onkorminyzat a kozszolg6ltatdsi szerzod6st

annak megk<it6s6t vagy m6dosit6s6t krivetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil

elektronikus titon megkiildi a Koordin6l6 szerv r1sz6re.

12. A kOzszolgiltatrisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzOd6st ZOZO. januir 01. napj6val kezdodo hatrillyal, hat6rozott idore, 2029-

december 31. napj6ig kotik.

Felek a szerzodest koz<is megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolg6ltat6si szerzod6s megszrinik
a) a b enne me firatirr ozott i dotartam lej 6rt6val,

b) a Kozszolg6ltat6 j o gut6d n6lkiili me gsztin6s6vel,

c) eliill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdod<itt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k<izos me9egy ezes6vel.

13.1 Az flnkormilnyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st a Polgrlri Tdrvdnyk6nyvben

meghatarozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgiitat6

a hullad(kgazd6lkod6sikozszolgirltat6s elllt6sa soran a k<irnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s el6ir6sait srilyosan megsdrtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen megiillapitotta;

- a szerzod6sben meg6llapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don sflyosan

megs6rtette;
- - n n,tladflkgazdillkod6si krizszolg6ltatisi szerzodest az Onkormanyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltai6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A Krizszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykonyvben megltatdrozottakon trilmen6en a

kdzszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhada fel, ha

- az flnkormanyzat a kdzszolgiitat6si szerz6d6sben meghatiirozott kdtelezetts6g6t - a

K<izszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sirlyosan megs6rti, 6s ezzel a K<izszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd5lkod6si kcizszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

- a k6zszolg6ltat6si szerzod6s megk<it6s6t kcivetoen hat6lyba l6pett jogszabdly a

k0zszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy viitoilatia ffieg, hogy az a

K<izszolg6ltat6nak a hullad6kgazdillkodfusi k<izszolg6ltat6s szerzoddsszerti teljesit6se

kor6be tartoz6ldnyeges 6s jogos drdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kozszolgiitat6 felmondja, a telep{il6si

onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodlk azi$kozszolghltat6 kiv6laszthshr6l.
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A fentiek teljesiil6se eset6n a krizszolg6ltat6si szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond5si ido alatt aKdzszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiiltat6st v6ltozatlanul
e116tja.

13.4 Ha a teljesitls az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzod6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az dnkormrlnyzat az 6ves k<izszolg6ltat6si dij 5Ooh-inak
me gfelelo me ghirisuLisi k<itb6r hzet6 s6re kcite les.

14. Etj{ris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolg6ltatrisi szerzodls megszrin6se vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolgilltat6 az t$
krizszolg6ltat6 kiv6lasztitsirig, de legfeljebb 6 h6napigakdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkodiisi krizszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se esetdn a kdzszolg6ltat6s
ellrit6srival kapcsolatos, folyamatban l6v5 tigyek iratait 6s nyilvtlntartasait a K<izszolgiitat6 a

telepiil6si <inkormrinyzatnak a k<izszolg6ltatrisi szerzodds megszrin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egymils kcizcitti tdrgyal6sok
soriin i gyek eznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek targyal6s ritj6n 60 napon beli,il nem tudjak rendezni, a bir6s6gi
eljarrls lefolytat6sara a P6csi Jar6sbir6s6g, illetve 6rt6khatrlrt6l fiigg6en a P6csi T6rv6nysz6k
illet6kess6g6t k6tik ki.

16. frtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k<ivetel6st irrisba kell
foglalni.
A szerzicdes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm 6ny zat r 6szer ol:
n6v: Kov6cs Gy6z6 Zsigmond polgiirmester
telefon: 06-7 3 I 47 2-297
e-mail : j egyzo @bicserd. hu

a Kiizszolg iitat6 r 6szdr ol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodes teljesitds6vel dsszefiiggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszabiiyok 6s adatv6delmi szabilyzatalk rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdilkodisi Program
A K<izszolg6ltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Drirya Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<iz<iket a kozszolg6ltat6s teljesit6se kapcsiin.

Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatitrozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes brirmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6sdg vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja ffieg, ,igy a szerzodds t6bbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fel a szeruoddst nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g onkorminyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Tdrv6nykonyvrol sz6lo 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

tryazati j o gszab 6lyok ir6nyado ak.

Boda Kiizs6g D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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