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HULLADEKGAZDAIToDAsT xozszol,cAr,rarAs I szuFJ,6oEs

amely ldtrej citt egl,rdszt: Bogdisa Kiizs6g Onkormrin yzata
szdkhely: 7966Bogd6sa, Kossuth Lajos utca}4.
PIR sziim: 334978
ad6sz6m : | 533 497 4 - l -02
k6pviseli : Nugy Arp6d polg6rmester
mint dnkorm iny zat (a tov6bbiakban : 6 n korm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunrilis Szolgiltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gti Tdrsasdg
sz6khelye: 7632 Pecs, Sikl6si it 52.
cd gj egyzdk szitma: 02-09 -0645 5 6
ad6sz6ma: 1 1 541 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kokeny Region6lis
Hul I adekke zelo Kozpont/ ;

KSH szrim a: 1 1 541587-3 8 l l -572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter igyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszotgdltat6

mdsr6szt:

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - k<izcitt az alulirott helyen 6s napon az aldbbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltatdsi szerzodds megkritdsekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a klzbeszerzdsi
drt6khatilrok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
ertdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akozponti kdlts6gvetdsrol sz6l6 t<irvdnyben meghat6rozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si targyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kcizponti
kdlts6gvetesrol sz6l6 torv6nyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si tiligyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozoit -
uni6s ertdkhatiirokat a mindenkori kdltsegvetdsi t6rv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becstlt 6rt6ke olyan szerzod€,s esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozott idore, n6gy 6vre vagy amdl rovidebb idore k<itendo szerzldds esetdn a
szerzodes idotartama alatti ellenszolgiiltat6s;

b) hatinozatlan idore kdtott szerzldes vagy ndgy evndl hosszabb idore k6tend6 szerzbdes
esetdn a havi ellenszolg6ltatils negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsas6g 201,9. evi koltsdgvet6sdrol sz6l6 2018. 6vi L. torvdny 72. g (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerz6si
ert6khat6r 2019.janu6r l-jet6l szolg6ltatds megrendelese esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitjiik, hogy fentiek alapjrin jelen szerzod6s nem esik a kdzbeszeru6si elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hulladek gyrijt6s6re, sz6llitrisra 6s kezel6sre vonatkoz6
krizszolg6ltat6s folyamatossiig6nak biaosit6sa drdekdben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds kdtelezetts6gek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet
v6 grehaj t6s 6r a az al 6bb i szerzo dest kcitik me g :

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi onkormitnyzatair6l s2616 2011. dvi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok k<irdben

ell6tand6 helyi 6nkormdnyzati feladatok kozd tartozik kiilcinosen a hulladdkgazd6lkodiis ds a

kdrnyezet-eg6szs6gtigy (kdztisztasdg, teleptil6si komyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

Ahulladekr6l szol6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepi.ildsi dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltat6s ell6t6s6t a

kozszolg6ltat6val kdtott hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerzodes ritj6n biztosida,

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkorminyzat Kdpviselo-testi.ilete tl.f+.f f., (...\l;.*6,..) Kt.sz.

hatdrozataalapjan jdtt ldtre. 
---- ---r I

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Bogd6sa Kozsdg kozigazgatisi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovrlbbiakban egyiitt:
ingatlanhaszniio) keletkezo telepiil6si szilard hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 ktizszolgiiltat6ssal

kalcsolatban - a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormfnyzat ds a

Kiizszolgriltat6 kozdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kcitelezetts6geit szabiiyozza.

)
2,1. Az Onkormrinyzat megbizza a Kiizszolgrittat6t az alibb meghat6rozott feladatok

elvdgz6s6vel:
Bogdrisa Kozs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepi.ildsi hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyezds

cdljrib6l t<jrt6no rendszeres elsz6llit6silval a szerzod6sben rogzitett id6tartamban, valamint

kezel6sdvel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkod6si Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6teldvel-, kdzszolgiitatdsi szerzodes keret6ben:

- vegyes hullad6k rytijt6se, szillitisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente ery alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kiizszolgr{ltatri a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset2020.janu6r 1-jen

megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapj6n a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkormanyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Bogd6sa Kozs6g koz\gazgatdsi teriileten a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6sere

iranyul6 kdzszolgSltatdsok ell5t6sara.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hullad6k gyujt6s6re 6s kezel6sere ir6nyul6

kdzszolgriltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahilztartisi hullad6khoz hasonl6 hulladek reszet kepezl vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Bogd6sa Kdzs6g kdzigazgat6si teri.ilet6n.
A kdzszolgriltat6s kdr6be tartoz6 hulladek elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy irtrak66llom6son, illetve miis, krirnyezetv6delmi, mtik<iddsi
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitmdnyben.

3. AzOnkorminyzatktitelezetts6gvrillal6sa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgdltat6nak
kizdr6lagos j ogot biztosit.

3,2. Az On ko rm rinyzat kotelezetts6get v6llal :

- a kdzszolg6ltat6s hat6kony es folyamatos ell6trls6hoz a Kiizszol giltatl szim1ra
s zi.iksd ge s i nfo rm 6c i 6k 6 s adato k szolgiitatisir a,

- a kdzszolg6ltat6s kdr6be nem tartoz6 hulladdkgazdrilkod6si
kdzszolgiitat6ssal trirtdno dsszehangokisdnak elosegit6s6re,

tev6kenysdgek

- a kcizszolg6ltatdsnak a telepi.il6sen vegzett m6s kcizszolgiiltat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak elosegitds6re,
a Kiizsz o I g 5ltat6 kiz6r6 I ago s kdzszolgiitat6s i j o g 6nak bizto sittis6ra,
a teleptilds kozszolgiitatils igenybev6telere kdtelezett ingatlanhasznitloi vonatkoziisiiban
ndv- 6s cf mj e gyz6k iltadilsdr a, adate gyezet6sre,
ked.vezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tadds6ra,
az Onkormitnyzat iiltal rendeletben, vag/igydb -6do, biztositott dijkedvezm6ny vagy
mentesseg miatt felmeri.ilo kcilts6gek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szirmdra,
a telepi.ildsi igdnyek kiel6git6sdre alkalmas hulladdk gytijt6s6re, sziilititsira. kezel6sdre
szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatiroztsdra. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kdzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgitltat6 6tvegye kciztertleten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitat6 6ltal alkalm azott gepjitrmtivel nem tud behajtani,
a hulladdksziilito j6rmti szdmdra megfelelo ritviszonyok biztosft6s6ra, lktit<incis
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kcizrit tirszelv6ny6be bel6g6
fa6gak lev6g6s6ra),
a kozszolgtrltat6si szerz6dds kdzzdtetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elktildnitett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi feltdteleinek
megszervezds6rol.

4. AKiizszolgiitatfkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgiitat6 gondoskodik:

- A hdztartisban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udtilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellitirsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.9 (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhasrndl6k
tdszdre azdves hulladdkgazd6lkodrisi kozszol96ltat6si dij so%-ifikell meg6llapitani.)

ii. Elkrilcinitettengyrijtdtthulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tcirtdno dsszegytij tds6rol, elsziillitiis6r6l ds kezel6sdr6l.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hdnartttsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
<issze gytij t6s6ro l, elsz6llit6s6r6l ds kezeles6rol.
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- Az iitala tizemeltetett hullad6kgyujto ponton, hullad6kgyujto udvarban a hulladek
etv6tel6r6l, o sszegyrij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l es kezeles6rol.

b) Adminis ztr ativ feladatok :

- kdnyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrici6, nyilv6ntart 6s, adatbini s-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolgriltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmrikodve a fogyaszt6k szhmira kdnnyen hozzdferheto
i.igyfdlszolg6lat 6s tiljekoztatdsi rendszer mrikcidtet6se (Kdzponti tigyf6lszolg6lat cime:7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint aklzszolgttltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltat6 k<itelezettseget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgdltatiis folyamatos ds teljes koni ell6t6s6ra,

b) a k<izszolg6ltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesftesdre,

c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositesi oszt6ly szerinti

kdvetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a min6sit6si engedely hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolg6ltatdsi szerzod6s hatdlyossig6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolg6ltatds teljesit6sdhez sztiks6ges mennyis6gri 6s minos6gu j6rmti, g6p, eszkoz,

berendez6s biztosit6s6ra, a sztiksdges l6tsz6mri 6s kepzetts6gti szakember alkalmaz6sdra,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biaons6gos 6s bovitheto teljesitds6hez sziiksdges

fejleszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,
f) a kozszolg6ltat6s kcirdbe tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghatdrozott helyek ds

ldtesitm6nyek ig6nybevdtel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikddtet6s6re 6s a kozszolg6ltat6s teljesit6sdvel osszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltatdsi rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtik6dtet6s6hez sziiks6 ges fe lt6telek biztosit 6sira,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra k<innyen hozzdferheto iigyfdlszolg6lat 6s t6jekoztat6si rendszer

mukodtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elintez6si rendjdnek meg6llapitds6ra,

k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi k<irben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges kirok
enyhit6sdre,

l) biaosida, hogy a vegyes hulladdk gyujt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilonbozo
urm6rtdkti gytij toeddny koziil v6l aszthas s o n,

m) tobblethulladdk elhelyezdset szo19616, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zs6k

forgalmazilsilra,
n) a Mecsek-Driva Hulladdkgazd6lkoddsi Program eszkoz- 6s l6tesitmdny 6llom6ny6nak

haszndlatira.

A Kdzszolg5ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lydnek szitma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3/20 I 7, PE/KTFO I 155 -7 I 2018, PEiKTFO/003 63-2 12019.

A Kcizszol g6ltato me gfelelos6gi v6lem6nyenek szdma: KP-38633- 5 12019.

A Kozszolgriltat6 minositesi engeddlyenek szdma: PE/KTFO105727-212019.,
PE/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., P E/KT F O I 0 67 48 -2 I 20 19 .
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5. Mentestil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatdrozott kritelezetts6g6t6l vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- ds sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l jrirhatatlan akoantl, amely a
Kdzszolghltatil gepj6rmtiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltatri az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkozelebbi sz6llitrisi napon kciteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepUl6si hullad6k elszrillit6s6ra is.

6, A Kiizszolgiitatfljogosult megtagadni a hullad6k elszitllititsitt:
- az Onkorm6nyzat rendeleteben el6irft6l eltdro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a trirol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hulladdk krir6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pft6si tcirmel6k, dllati tetem, mar6, mdrgszo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyri tdrgy, amely veszelyezteti a
hullad6ksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhada a
gytijtoberendez6st, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanitiisa sordn vesielyeieti a
kdmyezetet.)

- a hulladdk nem a szabvinyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Krizszolgaltat6t6l
v6s6rolt jelzett zsrikban kertil kihelyez6sre,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
veszelye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sertilt eddny)

- ha a t6rol6eddny kdri.il szabllytalanul, annak mozgat6st 6s tiritdst
t6bblethullad6k kertilt kihelyezesre

akadiiyoz6 m6don

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezetesre keri.il - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hiiinya, illetve sdriil6se eset6n.

7. Az alvf llalkozf I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vlgezhetl tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Ktizszolg6ltatri az
alviillal koz6 i g6nybevdte ldt koteles az Onko rm 6ny zat szfumir a bej elenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenysdge6rt a Kiizszol giltat(t rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgdltatrls teljesitdsdvel cisszefi.iggo adatszolg6ltat6s biaosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltatfi az 1./ pontban meghatdrozott szolgiiltat6si tertiletre vonatkoz6an elktilcinitett
nyilvrintart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletrol elsz6llitott
es 6rtalmatlanitott teleptildsi hulladek mennyisdgdt.

9. A kozszolg6ltatrls igdnybevdteldre kotelezetteknek a k6zszolg6ltat6s teljesitesdvel
kapcsolatos minosdgi eszrev6teleit, kifogdsait ir6sban a Kiizszolgiltaiit sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a K6zszolg6ltat6
kdteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Haladdktalanul intdzked6sre k6teles a
Kiizszolgfltat6 kdrnyezetszerrryezes esetdben, ha az a kdzszolg6ltat6si tevdkenysegdvel
okozati dsszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, €,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kozszolgiitat6s rendjerol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6sdt kifog6solja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beltil kiiteles az tigyiratot - a panaszos egyidejri drtesit6se mellett-
az Onko rm ilny zath oz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmri-
szabilyozisi Hivatal javaslat6.nak figyelembevdtelevel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az illlami hulladekgazd6lkod6si kcizfeladat keret6ben az 6llam beszedi

a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgdltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat,
Az iilam e feladatainak ell6tSs6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz 16tre.

A helyi kdzszolg6ltato, a telepiildsi 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

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

feladatk<irenek gyakorlilsdhoz sziiksdges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij felosztiis6nak elvdt. A
miniszter a Koordin5l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben dllapida meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kcizszolg6ltat6nak hzetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2 A kozszolgdltat6 riltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valaminta6412008. (III.2S.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tcirt6nt.

Urit6si dfiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendri lakossdgi dtiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznillok tekintet6ben a kozszolgdltat6si dijfizetdsi

kdtelezetts6 get az Onkormdnyzat teljesiti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egysegnyi iirit6si dij
Gt + Afa)

110 liter 132 88'-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49;

*a38512014. (XIl.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl es dletvitelszeriien hasznSl6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszndl6 r6szdre, a telepUldsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

b) Ipari (qazddlkod6 szervezetekl d{iai:
110 literes ed6nY: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

110 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
l20literes ed6nY: 97,-Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) T6bbl e t hul I add k gytij t6s6re szol 9616 zsitk tr a: 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az iitaltnos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hat6lyos

AFA-torveny rendelkezeseinek megfeleloen j6rnak el.

c)
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11. Ailamihullad6kgazdrilkoddsikiizfeladat-ellftis
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijelolds6rol, feladatkrir6rdl, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatiisi
kcitelezettsdgek r6szletes szab|lyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezdese alapjin a Kormdny a Ht. 321A. g (1) bekezddsben
meghatiirozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordinril6 ds Vagyonkezelo Zdrtkoriien Mrikdd6 Rdszvdnyt6rsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordinitl6 szeru a kcizszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szitmlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjtn allitja ki. A kclzszolgiitat6 hiiinyos vagy
kesedelmes adatszolgirltatrisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgdltat6ssal
erintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kisz6ml6zott
kdzszolg6ltat6si dij161 6llit ki szitmlit. Az ezzel risszefiiggdsben keletkezo dijkonekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezettseg a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezd k6zszolg6ltat6si
dijktilcinbcizet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes
szolgiiltat6si dijba besziimitja. A ktlzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltatrls6b6l
eredo, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kirlllitott sz6mliikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdnydrt a Kcizszolg iitat6t terheli a felelossdg.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok koret, amelyre nincs kozszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatdtozva az adatszolgitltat6sban, ugyanakkor vdlelmezhet6, hogy az ingatlannal
osszefiiggesben teljesites t6rt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosuli ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgtiltaiasUOt hiinyz6
ingatlanok 6s sztiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjin rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kcizszolgitltat6t, hogy a megki.ildcitt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrigrilja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltitrlst
legkdsobb az drtesitds kezhezveteldt kdveto 8 napon beli.il.
A konekci6t kdvetoen - a kOzszolgaltatl eltdro adatszolg6ltatiisa hi6ny6ban - a Koordinril6
szerv a k6 zszol g 6ltat6s i dij at az ingatlantulaj dono sn ak szitmlinza ki.

ll.4 A Koordiniio szerv akiszfumlitzott 6s azingatlanhasznii6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem
fi zetett kozszolg6ltatrlsi dij behaj trisa 6rdek6ben int6zkedik.

I 1.5 A Ktizszolg altato rdszdre akdzszolgbltat6si szerzoddsben rogzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hulladekgazdalkodasi k<jzszolg6ltatdsi dij meg6llapit6s66rt felelos
m ini s zter 6l tal me gha tdr o zott szolgtitatits i d ij at fi zet.

11.6 A kcizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felel6s iital kiadott
telies[tdsigazoldssal igazolja, hogy a kozszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazoliisnak a krizszolgitltato iital a t<ooidindl6 szerv r1szere a
rendszeres adatszolgiiltatiis keret6ben tdrt6no megkiild6se a szolgdltatbsi dij fizet6s6nek
feltdtele." 

kciteles a telje a Kozszolg6ltat6 reszere a teljesitdssel 6rintett
5 napon beliil nnyiben az Onkormdnyzat a teljesft6sigazol6s
indok n6lktil esik, fgy a ki)zszolgitltato jogosult ai ezzel

kapcsolatban keletkezo kirirt az 6nkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljes kozvetlen koltsdge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordindl6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordiniil6 szerv a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelosdg6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a kozszolg6ltatAsi szerzoddst

annak megk<it6s6t vagy m6dosit6s6t kovetoen halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgriltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janudr 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hat6rozott idore, 2029.

december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzoddst kcizos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithadak.

13. Akiizszolgdltatfsiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megszrinik
a) abewrc meghat6rozott idotartam lej6rt6val,
b) a Kozszol gdltato j ogut6d ndlkiil i me gszunds6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdodott meg,

d) felmond6ssal
e) a felek ktizo s megegyezds6vel.

13.1 Az $nkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri T<irv6nykdnyvben

meghatilrozott felmond6si okokon tilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6ltat6

- a hullad6kgazdilkod6si kozszolgiltat6s ell6t6sa sor6n a kornyezet v6delmere vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dcintds eloir6sait sirlyosan megs6rtette, ds

ennek t6ny6t a bir6sdg vagy a hat6s6g jogerosen megAllapitotta,

- a szerzod6sben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.
- a truttaddkgazd6lkod6si kozszolgilltatisi szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kcizszolg6ltato a Polgari Torvenykonyvben meghatitrozottakon trilmenoen a

kdzszolgdltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az flnkorm6nyzat a kozszolg6ltatisi szerzoddsben meghatilrozott kotelezetts6get - a

Kdzszolg6ltato felszolit6sa ellen6re - srilyosan megsdrti, es ezzel a Kozszolg6ltat6nak

kdrt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltat6s teljesit6set; vagy

- a kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkot6sdt kdvetoen hatSlyba l6pett jogszab6ly a

kozszolg6ltat{si szerzod6s tartalmi elemeit irgy villtozl'.atla meg, hogy az a

K<izszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s szerzod6sszerti teljesitese

k<ir6be tartozo ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a kozszolgdltat6 felmondja, a telepiilesi

<inkorm6ny zat hal ad6ktal anul gondo sko dik az rij ko zs zo l g riltat6 kiv6l as ztdsdr 6l.
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A fentiek teljestil6se esetdn akdzszolgdltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondisi id6 alatt aKozszolgiltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlarrtl
ell6tja.

13,4 Ha a teljesites az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6dds
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kdzszolg6ltatdsi dij 50%o-6nak
megfelel6 meghirisul6si kdtb6r fizetds6re kriteles.

14. Eljdr6s a szerz6d6s megsztin6se eset6n
A kcizszolg6ltat6si szerz6dds megszrindse vagy megszrintet6se esetdn a Kdzszolgirltat6 az uj
kozszolgriltat6 kiv6lasztdstig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgl,ltat6st viitozatlanul ell6da.
A hulladekgazddlkoddsi k<jzszolgdltatrisi szerzodes megsztindse esetdn a kdzszolg6ltat6s
ell6t6srlval kapcsolatos, folyamatban ldvo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kcizszolg dltat6 a
teleptilesi 6nkorm6nyzatnak akiSzszolgirltat6si szerzodds megsziin6se napj6n iiadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymils
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitilt a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudjrlk
eljrir6s lefolytatris6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve ert6khat6rt6l fiiggoen a
illetekessdgdt kdtik ki.

kdzdtti t6rgyal6sok

rendezni, a bir6s6gi
P6csi Tdrv6nyszdk

16. Ertesft6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodds teljesites6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat r6sz6rol:
n6v: Nagy Arped polg6rmester
telefon: 06-7 3 /3 52-l I I
e-mail: bogdasaonkormanyzat@gmail.com

a Kdzszolg 6ltat6 rdsz6rol :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cim6t, e-mail cimdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizirolag a
szerzodds teljesit6s6vel dsszeftiggo kapcsolattart6s c6ljrib6l, illetve az al.rhoz kapcsol6d6
egy6b jogos drdekek drvdnyesit6se drdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsol6d5 jogszab6lyok es adatv6delmi szabtiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Dr{va Hullad6kgazddlkoddsi Program
A Kozszolgi'ltat6 koteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkod6si projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesftm6nyeket 6s eszkcizdket a kdzszolgtiltatris teljesit6se kapcs6n.

Felek kotelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatilrozatainak.

&^u---
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f8. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s birmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

drv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t dllapitja ffieg, ugy a szerzodds tdbbi rdsze drv6nyes es

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha andlkiil b6rmelyik Fel a szeruod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabdlyozott k6rddsekben elsosorban a hullad6kr6l sz6lo 2012. evi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. trirv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorminyzatairol szol6 2011. 6vi CLXXXX. trirvdny (Motv), valamint a

Polgari Tdrv6nyk<inyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirveny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6ly o k ir6nyad6 ak

Bogdisa, 2019.6v &-vct-u,'t-<-t h6nap tt' naP

D6l-Kom NonProfit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si tlt 52

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgriltat6
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