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H U L LAD E K G A Z D A T,X O O A S T X O Z S Z O L GA L TA TA S I SZEP.Z6 O B S

amely l6trejdtt egyrdszt: Bogidmindszent Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7836 Bogddmindszent, Kossuth L. u. 18.

PIR sz6m: 331098
ad6sz6m: I 533 I 098-l -02
k6pviseli: Vas Csaba polg6rmester
m int onkor miny zat (a tov6bbiakban : On korm 6nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunfntfli Kommunflis Szolgriltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasdg
szekhelye: 7 632 Pecs, Siklosi it 52.
ce gtr e gy zekszirma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

adoszitma: I 1 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
H ul I adekke zelo Kozpontl
KSH sz6ma: I 1 541 587 -3811-572-02
kdpviseli: Bir6 Peter i.igyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen es napon az al6bbiak
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kozszo196ltat6si szerzodes megkrit6sekor figyelembe vettek a

kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. dvi CXLIll. tv. 15. $-61, mely szerint a krizbeszerzdsi
drt6khatrirok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drt6khat6rok);

b) akozponti k<iltsdgvet6srol sz6l6 torvdnyben meghatitrozott ktizbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si tdrgyak eseteben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kriltsdgvetdsrol sz6lo t<irvdnyben evente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rtdkhatrirokat a mindenkori kciltsdgvetdsi tcirv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becstilt 6rt6ke olyan szerzodes esetdben.

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatitrozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rovidebb idore ktitendo szerzod6s eset6n a

szerzod6s idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;
b) hatitrozatlan idore kotott szerzodes vagy negy dvnel hosszabb idore kdtendo szerzodes

eset6n a havi ellenszol96ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar KciztSrsas6g 2019. evi koltsdgvetdserol sz6lo 2018. evi L. tcirvdny 72. $ (l)
bekezd6se rlgziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerz6si
6rt6khat6r 2019.janu6r 1-jdtol szolgl,ltatirs megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.
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Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjan jelen szerzodes nem esik a kdzbeszeru6si elj6r6s
hatiiya al6.

Szerzodo Felek a telepiildsi hulladdk gytijtdsdre, szilllit6sra es kezeldsre vonatkoz6
kozszolgilltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa erdekdben a telepiildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
v6grehajtrisdra az al6bbi szerzoddst kdtik meg:

1. Aszerzfidfls c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX. tcirv6ny 13" g (l)
bekezddse szerint a helyi k6ziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok krirdben
ell6tand6 helyi cinkormdnyzati feladatok koze tartozik kiilon<isen a hulladdkgazdrllkod6s 6s a
kcirnyezet-eg6szs6gtigy (kriztisztasSg, telepiilesi komyezet tisztasilg6nak biztosit6sa, rovar- 6s
r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irvdny (a tovdbbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezd6se
szerint a teleptil6si tinkorm6nyzat a hulladekgazdflkodrisi kiizszolg6ltatSs ell6trls6t a
k6zszolgiiltat6val kdtott hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgdltat6si szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkormfnyzat K6pviselo-testtilete .63/k'O (..//.-. t:.1 rct.rr.
hatilrozata alapj6n jott l6tre.

1.3. A jelen szerzodds cdlja, hogy Bog6dmindszent Kcizs6g kozigazgatisi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosokniil, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznal6) keletkez6 teleptil6si szil6rd hulladdk kezeldsdre fenn6ll6 kdzszolgrlltatiissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen - az Onkormdnyzat 6s a
Kiizszolg{ltat6 kOzdtti kapcsolatot, a Felek jogait es kritelezettsdgeit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltatrit az alibb meghat6rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Bogddmindszent Krizseg kcizigazgat6si teriiletdn a teleptildsi hulladdk begytijtdsdvel 6s
elhelyezes celj6b6l tort6no rendszeres elsz6llitris6val a szerzodesben r<igzitett idotartamban,
valamint kezel6s6vel es 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkoddsi Program
eszkoz- ds l6tesitm6nyrillomdny6nak igenybevdtel6vel-, kozszolgiitatdsi szerzod6s kereteben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szrillitrisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/hullad6kgyfijt6s

2.2. AKdzszolghltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elvdgzeset20lg.jrilius l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az cinkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Bogridmindszent K6zsegkozigazgatiisi tertiletdn a telepiilesi hulladdk gytijt6s6re 6s kezeldsere
ir6nyul6 kozszolgilltat6sok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevezdse: telepi.ilesi hulladek gyrijt6s6re es keze16s6re irrinyul6
kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a neln termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
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ahbnartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdsz€tkdpezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdes6re tekintettel.

A kdzszolgriltatris teljesitds6nek tertileti kiterjeddse: Bog6dmindszent Kdzsdg kdzigazgatdsi
tertilet6n.
A kdzszolgiiltatris kdr6be tartozo hulladdk elhelyezese es kezel6se: a Krikenyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kcizpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, k<irnyezetv6delmi, mtik<idesi
enged6llyel rendelkezo hulladekkezelo 16tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvrillal6sa
3.1. Az Onkorm:{nyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgdltat6nak
kizar6lagos j ogot biztosit.

3.2. AzOnkorm{nyzat kritelezettsdget v6llal:
- a kcizszolg6ltatds hat6kony ds folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgiitat6 szitmfua

sziiksdges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6s6ra,
- a kcizszolg6ltatris kcirdbe nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek

kdzszolgriltat6ssal torteno 6sszehangokis6nak elosegit6sere,
- a k6zszolg6ltat6snak a telepiildsen vegzett m6s kdzszolg6ltatrisokkal val6

6sszehangol6s6nak elosegit6sere,
- aKdzszolgiltat6 kiz6rolagos kcizszolgdltat6si jog6nak biztositds6ra,
- a teleptil6s k<izszolgdltat6s igdnybeveteldre kdtelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6sfban

nev- es cimjegyz6k 6taddsdra, adategyezetesre,
- kedvezm6ny, mentesseg eseten annak alapj6ul szolgril6 adatok ittadisira,
- az Onkormanyzat iital rendeletben , vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezmdny vagy

mentesseg miatt felmertilo kdltsdgek megteritesere a Koordin6l6 szerv szdmitra,
- a teleptilesi igenyek kielegitdsere alkalnras hulladek gyrijt6s6re, sziilititsdra. kezelesere

szolgdl6 helyek es letesitmenyek meghatiirozitsira. Ennek keret6ben kijelcili - a

Kiizszolgfltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kcizszolgdltat6 6tvegye k<iztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszndl6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gdpj6rmrivel nem tud behajtani,

- a hulladdksz6llit6 j6rmti szirmdra megfelelo ritviszonyok biztositdsara, (ki.il6nds
tekintettel a t6li h6- 6s sfkoss6g-mentesitdsre, valamint a krizrit rirszelv6ny6be bel6g6
fa.lgak lev6gds6ra),

- akozszolgriltat6si szerzodeskozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkUl6nitett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6serol.

4. AKiizszolgiltatriktitelezetts6gei:
4.t.
a) A k6zszolgdltat6 gondoskodik:

- A hdnartilsban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtil6 6s idoszakosan hasznalt ingatlanok esetdben az ellitilsi idoszak 6 honap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjin az ingatlanhaszndl6k
r1szdre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elki.il<initetten gyrijtritthulladdk
iii. Lom hulladdk evente egyszeri alkalommal
t<irt6no rissze gyfj t6s6rol, el sz6llit6s6r6l ds kezel6sdrol.
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- A gazd6lkod6 szervezeteknel keletkezo hintartitsi hulladekhoz hasonl6 vegyes hulladdk
osszegyrijtes6rol, elszdllit6s6r6l es kezeldsdrol,

- Az Sltala tizemeltetett hulladdkgytijto ponton, hulladdkgyrijto udvarban a hulladdk
6tv6telerol, <isszegyrij t6s6rol, elsz6l I it6sdr6l 6s keze ldsero l.

b) Adminis lrativ feladatok :

- kdnyvelds, sz6mvitel, bdrsziimfejtes
- admini s ztr 6cio, nyil v6ntart 6s, adatbizi s-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgfltatris

c.) az Onkorminyzttttl egyiittmtikcidve a fogyaszt6k szdmira konnyen hozziferheto
tigyfelszolg6lat 6s tijekoztatitsi rendszer mfikridtet6se (Kozponti iigyfdlszolg6ltat cime 7632
Pdcs, Sikl6si u.58.), valamint akdzszolgirltatissal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltatri kdtelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltatds folyamatos 6s teljes koni ell6t6s6ra,
b) a kozszolg6ltat6s meghatirozotl rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a kdmyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghatilrozott minositesi oszt6ly szerinti

krivetelmenyek biaosit6s6ra 6s a minositesi engeddly hulladekgazd6lkod6si
kcizszolg6ltatdsi szerzodds hat6lyoss6gdnak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a k<izszolgdltat6s teljesit6s6hez szi.iksdges mennyisegti ds minos6gri j6rmri, gep, eszkoz.
berendezes biaosit6srlra, a sziiks6ges l6tsziimf es kepzettsegu szakember alkalmazisixa,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biaons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez sziikseges
fej lesztdsek es karbantart6sok elv6gzes6re,

0 a k<izszolg6ltat6s krirdbe tartozo hulladek kezelesere meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilvrintart6si rendszer mrikridtetds6re ds a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel osszefi.iggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitesere,
h) a nyilviintartdsi, adatkezeldsi ds adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

miiko dtet6 s6hez sziiks6 ge s fe ltete I ek b i ztosit 6shr a,

i) a fogyaszt6k sz6m6ra k<innyen hozzdferheto iigyfdlszolg6lat ds t6jekoztat6si rendszer
mrikodtetds6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok ds 6szrev6telek elintezesi rendjenek meg6llapit6s6ra,
k) a tev6kenysdg ell6t6s6hoz sztiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felelossegi kdrben bekovetkezett Onkorm ilnyzalnak okozott esetleges k6rok
enyhit6sere,

l) biztosida, hogy a vegyes hulladdk gyrijtds6hez az ingatlanhasznril6 legaldbb 2 kiilcinbcizo
rirmert6kri gy rij to ed6ny kciziil v6l aszthas s on,

m) tdbblethullad6k elhelyez6sdt szolg6l6, a Kozszolg6ltat6 dltal biztositott zsik
forgalmazhsira,

n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrilkodrlsi Program eszkoz- ds l6tesitm6ny 6llomany6nak
haszniiatixa.

A Kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si engedelydnek szdma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3/20 I 7, PE/KTFO I 155-7 12018, PE/KTFO/00363-2 I 2019.
A Kozszolg6ltat6 me gfelelo s6gi v6lemeny enek szdma: KP-3 8633- 5 12019.
A Kdzszolg6ltat6 minosit6si engeddlyenek szdma: PE/KTFO105727-212019.,
P E/KTFO I 0 47 59 -6 I 2019.
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5. Mentesiil a Kiizszolgiltatfl a 4./ pontban meghatdrozott kdtelezetts6g6tril vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akoz.l/./, amely a

Kiizszolgiltat6 g6pjdrmtiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biaositja. Ez esetben a

Kiizszolg6ltatt6 az akad6ly elh6rul6s6t kdveto legkozelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolgiiltatni, mely alkalommal kriteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiilesi hulladek elszdllit6s6ra is.

6. A K0zszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- M <inkormdnyzat rendeleteben eloirtt6l eltero trirol6ed6ny kihelyezese eset6n,

- ha a t6rol6ed6nyben a teleptilesi (kommundlis) hullad6k k<jr6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmelek, 6llati tetem, mar6, mergezo
myag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyt tirgy, amely veszllyezI'etr a

hullad6kszdllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongiilhada a

gyiijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitSsa sor6n veszdlyeileti a

kOrnyezetet.)
- a hulladdk nem a szabv6nyos, z6rt t6roloeddnyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l

vris6rolt j e I zett zsirkban k eri.il k i he I y ezd sre,

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6edeny mozgat6sakor a kisz6r6das

vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdri.ilt eddny)
- ha a t6rol6ed6ny kortil szab6lytalanul, annak mozgatdst es tiritdst akadiiyozo m6don

ttibblethullad6k kertilt kihelyezesre
- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tarol6edenyek matric6jdnak

hi6nya, illetve seriildse esetdn.

7. Az alvdllalkoz| I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltatri jogosult alv6llalkoz6(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgiltat6 az

alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t koteles az Onkorm ilnyzat szitmira bejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6ge6rt a Kdzszolgiltat6 fgy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A K0zszolgdltatrls teljesitesevel osszeftiggo adatszolg6ltat6s biztositdsa 6rdekdben a

Kiizszolgiltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolg6ltatrisi tertiletre vonatkoz6an elktildnitett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni. mely tartalmazza a szolgdltat6si teriiletr6l elsz6llitott
6s iirtalmatlanitott telepiilesi hu I ladek rn enny i sd get.

9. A kcizszolg6ltat6s igenybevdtel6re kritelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesit6sevel

kapcsolatos minos6gi eszreveteleit, kifog6sait irdsban a Kiizszolgfiltatil sz6khely6re (7632

P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgriltat6
kciteles azokat ir6sban, l5 napon beli.il megvalaszolni. Haladdktalanul int6zked6sre kdteles a

Kiizszolgittatt6 k<irnyezetszennyezes eseteben, ha az a kcizszolg6ltatasi tev6kenys6g6vel

okozati osszefiiggesben van. Amennyiben a panasz, d,szrevetel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezeldsi kcizszolg6ltatis rendj6rol s2616 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a

Kdzszolgitltat6 30 napon beliil koteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitese mellett-
az Onkorm inyzathoz megki.ildeni.
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10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgfltatisi dijat a Magyar Energetikai 6s K<izmti-
szabiiyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
allapfda meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az itllarni hullad6kgazd6lkod6si k<jzfeladat keret6ben az illam beszedi
a kozszolgdltat6si dijat 6s kifizeti a k<izszolgAltat6knak a hullad6kgazdrllkod6si
kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghat6rozott szolgiltatdsi dijat,
Az 6llam e feladatainak elliltiisiira koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz letre.
A helyi kozszolg6ltat6, a teleptil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdrilkod6si
ldtesitmeny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdrdnek gyakorlisithoz sziiksd ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett k<izszolg6ltat6si dij feloszt6siinak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak hgyelembevdteldvel rendeletben 6llapitja meg a
Ko ordindl6 szerv 6ltal a kozszolgl,ltat6nak fi zetendo szolgdltatits i dij at.

10.2 A krizszolgiiltat6 6ltal alkalmazott kcizszolgiiltat6si dij megrlllapit6sa a Ht. 46-48.9 ds
91 .$, valamint a 6412008. (1II.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tdrtdnt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendri lakossdsi dfjak:

A termeszetes szem6ly ingatlanhaszndl6k tekintetdben a kcizszolg6ltat6si dijfizetesi
kdtelezetts6 get az Onkorm6nyzat teljesiti.

Eddnymdret Darabsz6m Egysdgnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

I l0liter 126 88,-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49,-

*a 385120'14. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds eletvitelszenien hasm6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhasznA16 rd,szere, a telepiilesi rinkorm6nyzat 6ltal kiadott igazoliis alapj6n.

b) Ipari (eazddlkodd szervezetekt diiai:
ll0 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)4 rinti kolt ti.s'i mdnvek
110 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,- Ft + AFA
ll00 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) T\bblethulladdk gytijt6s6re szolg6l6 zsirk ira:361,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az illtalitnos forgalmi ad6 megfizetese tekintetdben mindenkor a hatdlyos
AFA-tcirvdny rendelkezdseinek megfeleloen jamak el.
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11. A[ami hullad6kgazddlkodfsi kiizfeladat-ellftris
f l.l Az rillami hulladdkgazd6lkoddsi kozfeladat ell6tris6ra l6trehozott szervezer
kijel6l6s6rol, feladatk<irerol. az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
k<itelezettsdgek reszletes szab6lyair6l sz6lo 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezdesben

meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 es Vagyonkezelo Zdrtkorien Mrikddo R6szvenytarsasdgot jelcilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltatasi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A k<izszolgdltat6 hiilnyos vagy

k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eseten a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatrissal

6rintett ingatlanhasznitlo tekintetdben a Koordindl6 szery 6ltal legut6bb kisz6mlilzott
kcizszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki sz6ml6t. Azezzeldsszefligg6sben keletkezo dijkonekci6 eseten

minden helyt6ll6si kdtelezettseg a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolg6ltatSsi

dijktilonbrlzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgiltat6nak fizetendo eseddkes

szolg6ltat6si dijba besz6mida. A kozszolg6ltat6 hidnyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l

eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kidllitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6nyert aKozszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.

ll.3 A Koordinal6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltatasb6l

kiindulva meg6llapftj a az:on ingatlanok koret, amelyre nincs kozszolgriltatasi dijfizetes

meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal

risszefiigg6sben teljesit6s tortdnt. A Koordindl6 szerv e ktirben jogosult ingyenesen adatot

kerni az illetdkes hat6s6gtol a 20. S (l) bekezdes szerinti adatszolgirltat6sb6l h\6nyzo

ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa drdekdben.

A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordindl6 szerv megkiildi a

k<izszolg6ltat6nak. es felhivja a kdzszolg6ltatot. hogy a megktilddtt ingatlanokon v6gzett

szolg6ltat5srinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st

legk6sobb az 6rtesites kezhezvetelet kdveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kovetoen - a kozszolg6ltat6 eltdro adatszolg6ltatdsa hi6ny6ban - a Koordin6l6

szerv a kci zs zo I g 6ltat 6s i d ij at az i ngatl ant u I aj d o n o s n ak szitmlilzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisziml6zott ds az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beliil ki nem

fizetett k6zszol g6ltatdsi d ij behaj t6sa drd ek6ben i ntezkedik.

ll.5 A Kdzszolg6ltat6 rdszdre akozszolgdltat6si szerzoddsben rtigzitett feladatok elklt6s6drt

a Koordinil6 szerv a hulladdkgazddlkoditsi kozszolgAltatasi dij meg6llapititsfuert felelos

miniszter 6ltal meghatdrozotl szol96ltatasi dijat fizet'

11.6 A k6zszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6sert felelos 6ltal kiadott

teljesitisigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitesevel kapcsolatban kifogdsa nem

meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolg6ltat6 6ltal a Koordin5l6 szerv rdsz6re a

rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben torteno megki.ild6se a szolghltatbsi dij fizet6sdnek

feltdtele.
Az flnkorminyzat koteles a teljesftesigazol6st a Kdzszolg6ltat6 reszdre a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot krlveto 5 napon beliil kiadni. Amennyrben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils

kiad6s6val alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, rigy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez o kir it az Onk orm 6ny zat fe 16 ervenyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgriltat6s teljes kozvetlen kcilts6ge
megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag ertdkesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtekesitdsbol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdrllkod6si kozszolgriltatrlsi szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelelos eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormdnyzat a kozszolg6ltat6si szerz6d6st
annak megk<it6sdt vagy m6dositrisiit k<ivetoen haladdktalanul. de legkdsobb 8 napon beltil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv reszere.

12. A kiizszolgdltatr{si szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzod6st 2019. jrilius 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hatdrozott idore, 2028,
december 31. napjrlig k6tik.

Felek a szerzod6st k<iz<is megegyezessel, csak ir6sban m6dosithadrik.

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegszlin6se
A krizszolg6ltat6si szerzod6s megsztinik
a) a benne meghatirozott idStartam lej Artiival,
b) a Kdzszol g6ltat6 j ogut6d n6lktili megsztinds6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds mdg nem kezdoddtt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek kdzcis megegyezesevel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolgrlltatasi szerzodest a Polgdri Trirv6nykrinyvben
meghatiirozott felmondiisi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a K<izszolg 6liat6- a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s elliitrisa sor6n a kdrnyezet vddelmdre vonatkoz6

jogszabiiyok vagy a rii vonatkoz6 hat6sdgi dontds eloir6sait srilyosan megs6rtette, ds
ennek tdnydt a bir6s6g vagy ahat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerzSddsben megiillapitott kcitelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette;

- a hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgdltatiisi szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelosdgi
velemdnnyel.

13.2 A Kozszolgiitat6 a Polgriri Tcirvenykonyvben meghatiirozottakon tgmenoen a
kdzszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormdnyz?t a k<izszolgiiltatdsi szerzoddsben meghatirozott kdtelezettsdgdt - a
K6zszolg6ltat6 felsz6litrisa ellendre - stilyosan megserti, es ezzel a Kdzszolgrillat6nak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladdkgazdrilkodrisikcizszolgdltat6s teljesites6l; vagy- a kcizszolg6ltatilsi szerzodds megkcitdsdt kovetoen hat6lyba l6peit jogszabrliy a
kcizszolgilltatiisi szerzrldds tartalmi elemeit rhgy viitoztatja meg, 

- 
hogy az a

K<izszolg6ltat6nak a hulladdkgazdilkoddsi kcizszolgriltatris szerzoddJszerti ieljesitdse
kcirdbe hrtoz6l6nyeges ds jogos drdekeit jelentos mertdkben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzoddst a k<izszolgriltat6 felmondja, a teleptildsi
o nkormriny zat haladektal anul gondo skod ik az ij kcizszo I gril tat6 k i vdl as ztas1r 61.

.(--t"--
\-



A fentiek teljesiildse esetdn akozszolgilltat6si szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kozszolgiiltat6 a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgdltatast viiltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az OnkormSnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodes
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az dves kdzszolg6ltat6si dij 50Yo-6nak
megfelelo meghirisul iisi k<itber fi zetdsdre kcite les.

14. Eljrirds a szerzild6s megsziin6se eset6n
A k<izszolg6ltat6si szerzod6s megszun6se yagy megszrintet6se eset6n a KdzszolgSltat6 az ij
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztirsitig, de legfeljebb 6 h6napig a kcizszolg6ltat6st viitozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltat6si szerzodds megsztindse eseten a kdzszolg6ltatiis
ell6t6srival kapcsolatos, folyamatban levo i.igyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a K<izszolgiitato a

teleptil6si cinkorminyzatnak akdzszolgitltat6si szerzodes megsztinese napj6n irtadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyal6s utjan 60 napon beli.il nem tudj6k
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi .I6r6sbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l fiiggoen a
illetdkess6get kdtik ki.

kdzdtti t6rgyal6sok

rendezni, a bir6s6gi
P6csi Torv6nysz6k

16. f rtesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesitdsdvel kapcsolatos tigyintez6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat reszdrol:
ndv: Vas Csaba polg6rmester
telefon: 06-7 3 I 493-022
e-mail : baksaor@t-online.hu

a K0zszolg 6ltat6 reszerol :

n6v: Bir6 Peter Ugyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimet, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a

szerzod6s teljesit6s6vel dsszeftiggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egy6bjogos 6rdekek 6rvdnyesit6se drdekebenjogosultak kezelni. Felek azadatkezelds sor6n a

kapcsol6d6 jogszab6lyok es adatvedelmi szabdlyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazdrilkodrlsiProgram
A Kcizszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 letesitmenyeket es eszkozoket a k0zszolg6ltat6s teljesitese kapcsiin.

Felek kritelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hathrozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes birmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja meg, ,igy a szerzodes tobbi r6sze 6rv6nyes ds

kik6nyszerithet6, kivdve, ha an6lktil brlrmelyik Fel a szerzoddst nem kototte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rddsekben elsosorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tcirvdny (Ht.), a kozbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tcirvdny (Kbt.), a
Magyarorsz6g <inkormitnyzatairol sz6l6 2011. evi CLXXXIX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a
Polg6ri Tdrvdnykcinyvrol sz6lo 2013. dvi V. t<irveny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o g szab6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvasdsa ds ertelmezese utdn. mint akaratukkal mindenben
megegy ez6t, j 6vrihagy6lag irj 6k al6.

Bogidmindszent, &/f 6v dzeezt/,* h6nap ! .nap'#;[!,T"I3[?J,:fj|[-
C 6gjcAyz 6ksz tm : 02-09-062t556

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltatri
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