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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI SZNNZ6Of S

amely ldtrejdtt egyreszt: Boldogasszonyfa Kiizs6g Onkorm flnyzata
szekhely: 7937 Boldogasszonyfa, Kossuth u. 24.
PIR szam: 334550
ad6szam: I 5334558-1-02
k6pviseli: Neiczem6 Jaksa Szilvia polgriLrmester

mint <inkormri,nyzat (a tovrlbbiakban: 6nkormr{nyzat)

mrisr6szt: D6l-Kom D6l-Dun6ntfli Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gff Tdrsasf g
szdkhelye: 7632 P€cs, Sikl6si rit 52.
cegSegy zdkszArna: 02-09 -0645 56
ad6szirna: I I 54 I 587 -2-02
KUJ szrirna: 100279306
KTJ szama: 100468989 /Pecs-Kdk6ny Regioniilis
Hulladekkezel6 Kdzpont/
KSH szrtna: I I 5 4 I 587 -181 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 Peter iigyvezet6
mint K6zszolgilltat6, a tovdbbiakban: Kdzszolg{ltat6

- tovdbbiakban egyiittesen: Felek - kdziStl az alulirott helyen 6s napon az alitbbi
felt6telek mellett:

Szerzldo felek jelen ktizszolgdltatrisi szerzod€s megkiitdsekor figyelembe vett6k a

k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-rit, mely szerint a ktizbeszerzesi

drt6khalirok:
a) ewlpai uni6s jogi aktusban meghat6rozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi

6rt6khat6rok (a tovribbiakban: uni6s 6rt6khatrirok);
D) a kdzponti kdltsdgvetdsr6l sz6l6 tdrvdnyben meghatarozoft kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerzesi 6rt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti drtdkhatiirok).
(3) Az egyes beszerzdsi targyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatiirokat a kdzponti

kdlts6gvetdsrril sz6l6 tdrvdnyben dvente kell meghataromi. Az egyes beszerzesi t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiLrozott -

uni6s drt6khatarokat a mindenkori kdlts6gvet6si tdrv6nyben dvente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. g (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becstilt ert6ke olyan szerz<id6s esetdben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatirozott id6re, ndgy 6vre vagy ann6l rcividebb id6re k6tend6 szerzrid6s eset6n a

szerzodds id6tartama alatti ellenszolgrlltatiis;
b) hatirozztlur id6re kdtdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kcitendo szerzbd|s

eset6n a havi ellenszol96ltatas negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztrirsasiig 2019. 6vi kolts6gvetds6r<il sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. $ (1)

bekezd6se rdgziti, hogy a Kbr. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerz.esi

,rt,khatAr 2Ol9.janu6r l-j6t6l szolg6ltatiis megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapidak, hogy fentiek alapjriLn jelen szerztid6s nem esik a kdzbeszerz6si eljar6s

hatilya al6.
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Szenbdo Felek a telepiilesi hullad6k gyiijt6s6re, szallitrisra 6s kezelesre vonatkoz6
kdzszol96ltatds folyamatossdgiinak biaositiisa 6rdek6ben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
v6grehajtiisara az alibbi szerzriddst kdtik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarors,ig helyi dnkormanyzztair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tdrvdny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi kriztigyek, valamint a helyben bizosithat6 k<izfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi 6nkorm6nyzati feladatok kozd larlozik kiil6ndsen a hullad6kgazdSlkod6s ds a
kdmyezet-eg6szs6giigy (k<iztisztas6g, telepiil6si kdmyezet tisztasdgri.nak bizosit6sa, rovar- 6s
rdgcsril6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l,6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse
szerint a telepiil6si 6nkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgriltatiis elliites6t a
k6zszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgiiltatrisi sznrz6d6.s ritjrin biaositja.

1.2. Jelen szerz<idds az Onkormdnyzat K6pviselS-testiilete .................(........... .. ) KT.
sz. hatarozala alapj6n jcitt l6tre.

1.3. A jelen szerzbdds c6lj4 hogy Boldogasszonyfa K6zs6g klzigazgar6si teriilet6n az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosoknal, hasznril6kn6l (a tovribbiakban egyiitt:
ingatlanhasznril6) keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 k6zszolgiiltakissal
kapcsolatban - a hatdlyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az dnkorm6nyzat 6s a

Kbzszolgiltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait ds kdtelezetts6g eit szab\lyozzz.

.,

2.1. Az dnkorminyzat megbizza a Kdzszolgiltatitt az al6bb meghatrirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Boldogasszonyfa Kdzs|g kdzigazgat6si teriiletdn a telepiildsi hulladdk begyiijt{s6vet 6s
elhelyez6s c6ljdb6l tdrtdn6 rendszeres elszallitasiival a szerz<iddsben figzttefi id6tartamban,
valamint kezelds6vel 6s rirtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodiisi Program
eszk6z- es ldtesitmdnySllomrinyriaak ig6nybev6teldvel-, kcizszolg:iLltatasi szerzSdds keretdben:

- veryes hullad6k ryiijt6se, sz{llit5sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitds 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett lszelektivl hullad6kgriijt6s

2.2' A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatrirozott feladatok elv6gzis6t 2020. januar 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzbdds alapjin a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illewe az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak ds az <inkormdnyzati rendeletnek megfelel6en kizilr6lagosan jogosult
Boldogasszonyfa Kdzs6,g ki5zigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hulladdk gyrijt6s6re ds
kezelds6re iriinyul6 k<izszolgAltatdsok elletesera.

A k6zszolgeltat6s megnevezdse: telepi.ilesi hullad6k gyiijt6s6re 6s kezeldsdre ipinyul6
kdzszolgdltat6i feladatok ellilisa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhasznril6
a hif,tartasi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t kdpez6 vegyes hulladdkiira is, a Ht. 39.9 (3)
bekezddsire tekintettel.
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A kcizszolgdltatiis teljesitdsdnek tertileti kiterjed6se: Boldogasszonyfa Kdzs6g kdzigazgatdsi
tertilet6n.
A k6zszolgri,ltatris kdrdbe tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdkdnyi Regionrilis
Hullad6kkezel6 Kdzpontban vagy ritrak6iillomason, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, miik<td6si
enged6llyel rendelkezo hulladdkkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkormdnyzat kiitelezetts6gvitlaLisa
3.1. Az Onkormr{nyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat{is ell6tes6.ra a Kiizszolgiltat6nak
kizir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorminyzat kdtelezetts6get vdllal:
- a kdzszolgirltatiis hat6kony 6s folyamatos elliitrisdhoz a Kiizszolgr{Itatl szitm{ra

sziiksdges informdci6k 6s adatok szolgiiltatrisrira,
- a kdzszolgriltat6s ktir6be nem tartoz6 hullad6kgazddlkod6si tev6kenysdgek

k6zszolg6ltaLissal tdrt6n6 dsszehangol6srinak el6segitds6re,

- a kdzszolgiiltatiisnak a telepiil6sen yegzett mas kdzszolg6ltatrlsokkal val6
6sszehangol6s:iLnak el6segit6s6re,

- a Kdzszolgitttat6 kizir6lagos kdzszolgiiltatasi jog6nak biztositdsara,
- a telepiil6s kdzszolg6ltatiis ig6nybev6teldre kdtelezett ingatlanhaszndl6i vonatkozis6ban

ndv- 6s cimjegyzek iltad sir1 adategyezetdsre,
- kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolgal6 adatok 6tadrisrira"

- az Onkormrinyzal itltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertil6 kdltsdgek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv sz5m6ra,

- a telepiil6si ig6nyek kieldgit6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6sdre, szdllitdsrira, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghataroz,isiira. Ennek keretdben kijeldli - a

Ktizszolgfltat6val egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a KdzszolgAltat6 atvegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhasznril6kt6l,

mely ingatlanokhoz aKdzszolgiltet6 itltal alkalmazott gdpjrirmiivel nem tud behajtani,

- a hullad6ks zAllito jirr'rnii szirnira megfelel6 itviszonyok biztositrisiira, (ki.il6ntis

tekinrettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit rirszelv6ny6be bel6g6

fa.lgak lev6gtis6ra),
- a kdzszolgiiltatiisi szerz6d6s kdzzdl6lel6r6l a helyben szoklsos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyiijtesi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezds615l.

4. A K6zszolgiltat6 kiitelezetts6gei:
4.t.
a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:

- A hriztartrisban keletkezd:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6t6si id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.g (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhaszn5l6k

r1szdre az 6ves hullad6kgazdilkod6si kiizszolg6ltatiisi dij 50%-6t kell megSllapitani.)

ii. Elkiil6nitettengyrijtdtthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
t6rt6n6 6sszegyiijt6s6r6l, elszillitris6r6l 6s kezel6s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hitzarti$i hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k

6sszegyiijt6s6rSl, elszillitasar6l 6s kezeles6r6l.
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- Az iltala iizemeltetett hulladdkgyiijtri ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hulladdk
rlw6tel6r<il, 6sszegyiijtds6r6l, elszlllitdsrir6l ds kezel6s6rdl.

b) AdminisZrativ feladatok:
- kdnyvel6s, szfunvitel, bdrszirnfejtds
- adminisztnici6, nyilvrintart6s, adatbrizis-kezel6s
- jogi flgyvitel
- adatszolgaltatAs

c.) az dnkorm finyzattal egytirtmiikddve a fogyasa6k szimfua kcinnyen hoz,iifdrhet6
iigyf6lszolgrilat ds tdjdkoztarisi rendszer miikddtetdse (K<izponti iigyf6lszolgdlat cime:7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a kdzszolg ltatitssal kapcsolatos lakoss6gi trij6koaatas.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezetts6get viillal tov6bbii:
a) akdzszolgdltat6s folyamatos 6s teljes k6rii elldtAsAra,
b) a kdzszolgriltat6s meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisag szerinti teljesitdsdre,
c) a kdmyezetv6delmi hat6srig 6ltal meghat6rozott min6sit6si osztdly szerinti

kdvetelmdnyek biaositrisara 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkodrisi
krizszolgdltatiisi szerzodds hat6lyossrlgrinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kSzszolgdltat6s teljesit6s6hez sziiksdges mennyisdgfi 6s min6s6gti j6rmii, g6p, eszk6z,
berendezds biztosiuisri,r4 a sziiks6ges l6tszfunri ds kdpzeus6gri szakember alkalma.A.6ra,

e) a kdzszolgriltatiis folyamatos, bizonsrigos 6s b6vithet6 teljesit6sdhez sziikseges
fejlesZ6sek 6s karbantart6sok elv egzdslre,

f) a kdzszolgaltat6s kdrdbe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek ds
l6tesitm6nyek ig6nybevdteldre,

g) nyilvantarkisi rendszer mrikddtetes6re ds a kdzszolgdltata,s teljesit6s6vel 6sszefiigg6
adatszolgriltatiis rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilvriLntartrlsi, adatkezeldsi 6s adatszolgdltatisi rendszer l6treho.iisiihoz 6s folyamatos
mrikddtetds6hez sziiks6ges feltdtelek biZositrisdra,

i) a fogyasa6k sz6mdra k6nnyen hoz"A1srb.,5 tigyfdlszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer
mr.ikddtetds6re,

j) a fogyasa6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6zdsi rendjdnek megrillapitrisrira,
k) a tevdkenys6g elkitrisrihoz sziiksdges biztosit6ssal rendelkezik, ameiy megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel6ssdgi kdrben bek6vetkezett OnkormrLnyzatnak okozott isetleges k:fuok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gytijtds6hez az ingatlanhasmail6 legalabb 2 kiil6nb6z6
iirm6rtekii gyrijt6eddny k6ziil vrilas4hasson,

m) tcibblethulladdk elhelyezes6t szolg6l6, a K6zszolgdltat6 dltal biztositott zsiik
forgalm"z,isiira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkod6si Program eszkdz- ds l6tesitmdny rlllomriny6nak
hasznAlatita.

A K<izszolgiiltat6 hulladdkgazdrilkodrisi enged6ly6nek szlma: oKTF-Kp/2538-10/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, pEtKTFOt 155_7 t2018, PE/KTFO/00363_2t2019.
A Kdzszolg6ltat6 megfelel6s6gi vdlem6ny6nek szima: Kp-39633-Sl20lg.
A Kdzszolg6ltat6 minrisitdsi engeddlydnek szama: pE/KTFo/0s72 i-2t201g,,
PE/KTFO/o4759 -612019., pr,tKTF O I 067 48-2 t2019.

5. Mentestil a K6zszolgiltat6 a 4./ pontban meghatarozott k6telezetts6g6t6l vis maior esetdn,
tovribb6, ha az Onkormiinyzat nem biztoiit az ingatlanok megkozelitdsdhe z oryan
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utviszonyokat /tr6- ds sikossrig mentessdg, illetve egydb okb6l jrirhatatlan a ki)zitt/, amely a
Kdzszolgiltat6 gdpjdrmiiveinek balesetmentes kdzlekeddsdt bizositja. Ez esetben a
Kiizszolg6ltat6 az akadily elhrirukisrit k<ivet6 legkdzelebbi szallitdsi napon kdteles
szolgriltatni, mely alkalommal k6teles az el1zii elmaradt szillitisi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgii teleptil6si hulladdk elszillitesdra is.

6. A Kdzszolgr{ltatri jogosult megtagadni a hullad6k elszillitlsrit:
- az dnkormrinyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 tarol6eddny kihelyezdse eset6n,
- ha a tiirol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, k<i-, 6pit6si t6rmel6k, iillati tetem, maro, mergezi)
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb te{edelmii, srilyri titrgy, amely veszllyezteti a
hullad6kszillitassal foglalkozo alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyiijt6berendez6st, kezelo berendez6st, illetve ertalmatlanitiisa sor6n veszelyezteti a
kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvdnyos, zirt trirol6eddnyben, illetve nem a Kcizszolgiiltat6t6l
vrisriLrolt jelzett zsiikban keriil kihelyez6sre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a trirol6eddny mozgatiisakor a kisz6r6dris
veszelye fennrill (nem lezart, illetve sdrtilt ed6ny)

- ha a tarol6ed6ny k6riil szabrllytalanul, annak mozgatest 6s tidt6st akaddLlyoz6 m6don
tdbblethulladdk kertilt kihelyezesre

- amennyiben a tdrol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a trirol6ed6nyek matriciij6nak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alviilaloz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7 -l- Kdzszolgitltatri jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgfiltat6 az
alviillalkoz6 ig6nybev6tel6t kiiteles az Onkormfmyzat szirnim bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenyseg66rt a Kiizszolgdltat6 rlgy felel,
mintha maga jiirt volna el.

8. A Kiizszolgdltatds teljesit6s6vel dsszeffiggri adatszolgiiltatris biztositrisa 6rdek6ben a
Kiizszolgriltat6 az l./ pontban meghat:irozott szolgiiltatrisi teri.iletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilvantartrisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalme,za a szolg6ltatrisi teriiletr6l elszrillitott
6s :iLrtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyisdg6t.

9. A kdzszolgriltatris igdnybev6tel6re kdtelezetteknek a kdzszolgriltat6s teljesitdsdvel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifogiisait ir6sban a Kiizszolg6ltatri szekhelyl.re (7 632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgriltatri
kdteles azokat irlsban, l5 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre kriteles a
Kiizszolg6ltatri kdmyezetszennyezds esetdben, ha az a kdzszolgiiltatiisi tev6kenys6g6vel
okozati 6sszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkormdnyzat helyi
hullad6kkezel6si kdzszolgiltatirs rendj6r6[ sz6l6 rendelet6nek rendelkezdsdt kifogiisolja, a
Kdzszolgiltat6 30 napon beliil k<iteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett
az OnkormSnyzathoz megktildeni.
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10. KSzszolgdltatis dija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgdltatdsi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmii-
szzbilyozisi Hivatal javaslatiinak figyelembevllel€vel az illetdkes miniszter rendeletben
dllapitja meg es a Koordinril6 szerv szedi be.

A Ht. 32lA. g-a alapjan az fillarni hullad6kgazd6lkodiisi kdzfeladat keret6ben az iillam beszedi

a k<izszolgiiltatdsi dijat 6s kifizeti a k6zszolgiiltat6knak a hullad6kgazd6lkoddsi
kdzszolgrlltat6si dij megrillapiuls66rt felel6s miniszter iiltal meghatdrozott szolgrlltat:isi dijat,
Az iilarn e feladatainak elkitrisri,ra koordinril6 szorvezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgiiltat6, a telepiil6si iinkormdnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkoddsi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informiici6t, ami a Koordinii6 szerv

feladatk<ir6nek gyakorlas6hoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett k6zszolgdltatilsi dij felosztdsanak elv6t. A
miniszter a Koordindl6 szerv javaslatrinak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

KoordiniiLl6 szerv 6ltal a kdzszolgriltat6nak fizetendti szolgriltatasi dijat.

10.2
A k6zszolgiltat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij meg6llapilisa a Ht.46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (IIL28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tort6nt.

Ed6nvm6ret Egyszeri nett6 iiLrit6si dij
(F0

60 liter* 60,-

80 liter 80,-

I l0liter I10,-

*a 3E5l2Ol4. (XIL 31.) Korm. rendelet szerint lak6irgatlant egyedUl Cs Cletvitelszerfien hasznAl6 termdszetes

szem€ly ingatlanhasael6 rdszire, a telepuldsi onkormdnyzat 6ltal kiadon igazol6s alapjdn.

Tctbblethullad6k gy iij t6sdre szolg6l6 zsik ir a: 3 6 l, - Ft+Afaldb.

Ipari (gazdiilkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiritesi dij
(F0

l l0liter 135,-

120 liter 148,-

I 100 liter r 354,-

Eddnym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

I I 0 liter I10,-
120 liter t2t,-
1 100 liter | 107,-
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Szerzodi5 Felek az 6ltalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatdlyos
AFA tci*6.ry rendelkez6seinek megfelel6en jrirnak el.

11. A[ami hullad6kgazddtkoddsi kiizfeladat-elkitds
f1.1 Az rillami hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladat elkitdsdra l6trehozott szervezet
kijel<il6s6r6l, feladatkdrer6l, az adatkezel|,s m6djrir6l, valamint az adatszolg:iltatiisi
kdtelezettsdgek r6szletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjrin a Korm6ny a Ht. 32/A. g (l) bekezddsben
meghatrirozott feladatoka Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordiniil6 6s Vagyonkezel6 Zrirtkdnien Miikcid6 RdszvenytiiLrsasrigot jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kcizszolgdltatdsi dijaka vonatkoz6 szimlakat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgriltat6s alapj6n 6llitja ki. A k6zszolgiiltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordiniil6 szery a nem megfelel6 adatszolg6ltatiissal
6rintett ingatlanhaszi el6 tekintetdben a Koordiniil6 szerv iiltal legut6bb kiszimliizott
kdzszolgriltatrisi dijr6l 6llit ki szimkit. Az ezzel <isszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helytrifliisi kdtelezettsdg a kiizszolgiitat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgriltatiisi
dijkiildnbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordiniil6 szerv a k6zszolgdltat6nak fizetend<i esed6kes
szolg6ltat6si dijba beszimitja. A kcizszo196ltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolg6ltatrisiib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv riltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szimkiLt<kal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezmdnydrt a kdzszolgilltat6t terheli a felel<issdg.

11.3 A Koordindl6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kdzszolg6ltatrisi dijfizetds
meghaterozva az adatszalg{hatLlsban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordinril6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltatrisb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megiillapit6sa 6rdekdben.
A fentiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
k6zszolg6ltat6nak, 6s felhivja a krizszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgiiltatrlsrinak megfeleltien konig6lja a 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgaltatest
legk6s6bb az 6rtesites k6zhezv6teldt kdvet6 8 napon beliil.
A konekci6t kdvet6en - a kdzszolg6ltat6 eltdr6 adatszolgriltat6sa hirinyriban - a Koordin6l6
szerv a kdzszolg 6'ltatbsi dijat az ingatlantulajdonosnak szirnliizza ki.

ll.4 A Koordinril6 szerv a kiszirnliuatt ds az ingatlanhasznril6 iiltal haterid6n beltil ki nem
fizetett kdzszolg6ltat6si dij behajtrisa 6rdekdben intdzkedik.

11.5 A Kdzszolgriltat6 r6sz6re a k6zszolgiiltatiisi szerzoddsben r6gzitett feladatok elkitrisridrt
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si k6zszolgelakisi dij megrillapitrisri6rt fetel<is
minisZer 6ltal meghatiirozott szol griltat6si dijat fi zet.

11.6 A kdzszolgdltat6 az 6nkormrlnyzat. mint ell6trisdrt felelos riltal kiadott
teljesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolgiiltat6 teljesitesdvel kapcsolatban kifogiisa nem
merult fel. A teljesit6sigazoliisnak a k6zszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rlszdre a
rendszeres adatszolgaltatas keret6ben tdrtdn6 megktild6se a szolg6ltat6si dij fizetds6nek
felt6tele.
Az Onkormiinyzat k6teles a teljesit6sigazol6st a Kcizszolg6ltat6 r6szdre a teljesit6ssel 6rintett
id<iszakot k6vetri 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm lnyzat a teljesitesigazolds
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kiaddsrival alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kiizszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kiriLt az Onkorm6nyzat feld drvdnyesiteni.

ll.7 A szolgiiltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgilltatiis teljes kdzvetlen kdltsdge
megteritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitds6r6l a Koordinill6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv ald kijeldlt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered<i bev6tel a Koordinrll6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladekgazddlkoddsi kdzszolgalat6si szeruodls Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s6gdt vi zsgriilj a.

Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjfu az Onkormilnyzat a kdzszolg6ltatdsi szerz6d6st

annak megkrit6s6t vagy m6dosit6set kovet6en haladektalanul, de legkds6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordinill6 szerv rdszire.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hat6lya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janudr 01. napj6val kezdod<i hat6llyal hatarozott idore, 2029'
december 31. napjdig kiitik

Felek a szerzod6st kdzds megegyezdssel, csak inisban m6dosithatjriLk.

13. A kiizszol96ltatfsi szerz6d6s megsziin6se
A k6zszolgeltatasi szerz6dds megsziinik
a) abenne meghatiirozott id6tartam lej6rLlval,
b) a Kdlzszolgiltat6 jogut6d ndlkiili megszrinds6vel,

c) eliill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,

d) felmondrissal
e) a felek k6zds megegyezes6vel

l3.l Az Onkormrinyzat a k6zszolgiiltat6si szerz6d6st a Polgdri T6rvenykdnyvben
meghatiirozott felmonddsi okokon trilmen6en akkor mondhada fel, ha a Kdzszolgeltat6

- a hullad6kgazdrilkodasi kozszolg ltatis elliifiisa sor6,n a kdmyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabrilyok ,tagy a ri vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s el6irisait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megiillapitotta;
- a szeruhd6sben meg6llapitott kdtelezefts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtettel
- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatrisi szerzoddsl az Onkorminyzat felmondja, ha a

K6zszolgrlltat6 nem rendelkezik min6sit6si engeddllyel vagy megfelel6sdgi
v6lemdnnyel.

13.2 A K6zszolg6ltat6 a Polgdri Tdrvdnykdnyvben meghatiirozottakon trilmen6en a
kdzszolgiiltat6si szmzod€st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormrinyzat a kozszolgitltatrisi szerz6d6sben meghatrirozott kdtelezettsdgdt - a

Kdzszolgeltat6 felsz6litrisa ellendre - stlyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolgiiltat6nak
krfu't okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkodiisi kdzszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

- a ki5zszolgirltat6si szerzdd6s megktitdsdt k6vet6en hatalyba l6pett jogszab6ly a

kdzszolg6,ltatasi szerz6d6s tartalmi elemeit rigy v6ltoztatja meg, hogy az a
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K<izszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgtiltat6s szprzoddsszeri teljesit6se
kdr6be tartoz6 ldnyeges 6sjogos 6rdekeit jelent6s mdrt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkoddsi szerz6d6st a ktizszolgriltat6 felmondja, a teleptil6si
dnkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik az tj kdzszolgiltat6 kivdlaszrisrir6l.
A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmonddsi id6 alatt a K6zszolg6ltat6 a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatrist vrlltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirtsul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormanyzal az 6ves kdzszolgdltatasi dij 5O%-ri,nak
megfelel6 meghirisukisi k<itbdr fizet6s6re kdteles.

14. Eljdn{s a szerz6d6s megszffn6se eset6n
A kozszolgiitatiisi szerz6d6s megsz[in6se vagy megsziintetdse eset6n a Kdzsmlgaltal6 az ij
kitzszolg6,ltat6 kiv6lasztris5ig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgriltatrist v6ltozatlanul elkltja.
A hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolgalhtAsi szerz6d6s megsziindse eset6n a krizszolgilltatils
elldtrls6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait ds nyilvrintartrisait a Kiizszolgrlltat6 a

telepiilesi dnkorm6nyzatnak a kdzszolg6ltauisi szerz6dds megsz0nise napj fu Abdja.

15. Jogvitfk int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat els6sorban az egymiis ktizritti trirgyakisok
soran igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyalas ttj6n 60 napon beltil nem tudjriLk rendezni, a bir6srigi
eljaras lefolytatr{sara a Pdcsi Jrirasbir6s6g, illetve 6rtdkhatriLrt6l ffiggtien a Pdcsi Tdrvenyszdk
illetdkessdg6t kdtik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st irdsba kell
foglalni.

A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorminy zat r6szdri5l:
n6v: Neiczem6 Jaksa Szilvia polgrirrnester
telefon:7f1554-040
e-mai[: koh@szentlaszlo.hu

a Kiizszolgdltat 6 rdszirol:
ndv: Bir6 P6ter i.igyvezet6
telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cim6t, telefonszamrit stb.) a Felek kizar6lag a

szerz6d6s teljesit6sdvel 6sszefiigg6 kapcsolattartds c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sor6n a
kapcsol6d6 jogszabllyok 6s adatv6delmi szabfllyzataik rendelkez6sei szerint jri,rnak el.
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17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkoddsiProgram

A K<izszolgriltat6 k6teles igenybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkoddsi Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitm6nyeket ds eszk<izciket a k<izszolgilltatiis teljesitdse kapcs6n.
Felek kdtelezettsdget vrillalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsukisi Taniics hat6rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6dds b6rmelyik rendelkezdse, vagy arurak valamelyik r6sze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6srig
annak 6rv6nytelens6get dllapitja meg, fgy a szerzodds tribbi rdsze drv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil bdrmelyik F6l a szerz6d6st nem k6tdtte volna meg.
A jelen szsrzoddsben nem szabAlyozotl kdrd6sekben els6sorban a hulladdk6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kozbeszerzfsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a
Magyarorszig iinkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny (M6tv), valamint a
Polgrti Tcirv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
Agazati j o gszabitlyok iranyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvasiisa 6s drtelmez6se uuin, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ez6t, j6v6hagy6lag i4 i*. al6.

Boldogasszonyfa, 2019. 6v.....,..]./.........r,6nrp ...i.J., n"p

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszo196ltat6

Kbzs6,
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