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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGA LTATAST SZNNZ6NOS

amely l6trejdtt egyrdsa: Botykapeterd Ktizs6g Onkorm 6nyzat^
sz6khely: 7900 Botykapeterd, Kossuth L. u.24.
PIR szim: 334857
ad6szim: 1 5334857 -l -02
k6pviseli: Gell6r Jdnosn6 polgiirmester
mint 6nkorm6nyzat (a toviibbiakban: 6nkormrlnyzat)

mrisr6szt: D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofi t Korlitolt Felel6ss6gii T:irsasdg
szdkhelye: 7632Pdcs, Sikl6si [t 52.
c6gjegyzdkszim a: 02-09-0645 56
ad6sz6,ma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ szirma: 100468989 /P6cs-Kdkdny Regioniilis
Hulladdkkezelo Kdzpont/
KSH szdma: 1 1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bi16 Pdter tigyvezeto
mint Kdzszolgriltat6, a tovabbiakban: Kiizszolgriltat6

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen 6s napon 
^z 

al6bbiak
felt6telek mellett:

SzerziSdf felek jelen kdzszolgiiltat6si szerzod6s megkcitdsekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-rit, mely szerint a kdzbeszerzdsi
6rtdkhatiirok :

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kdzbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
6rtdkhatarok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

D/ a kdzponti k6ltsdgvetdsr6l sz616 t6rv6nyben meghatarozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a k<izponti
kriltsdgvet6srol sz6l6 t<irv6nyben 6vente kell meghatiirozni. Az egyes beszerzdsi t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghaterozott -
uni6s 6rtdkhatrirokat a mindenkori kciltsdgvetdsi t6rv6nyben dvente r6gziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiiltatiis becstilt 6rtdke olyan szerz6d6s esetdben,
amely nem tarlalmazza a teljes dijat:

o) halirozott id<ire, ndgy 6vre vagy anndl rdvidebb id6re kdtend6 szerzod6s eserdn a
szerz<idds id6tartama alatti ellenszolgriltatds;

b) hatdrozatlan id<ire kdtdtt szerzdd6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re k6tendo szerz<idds
eset6n a havi ellenszolgiiltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdaarsasag 2019. 6vi kdltsdgvet6sdr6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. g (l)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. g (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerzdsi
drt6khatrir 2019. janurir I -j6tol szolgriltatris megrendeldse esetdben: I 5,0 milli6 forint.

Felek megrillapitjdk, hogy fentiek alapj6n jelen szerz<id6s nem esik a kdzbeszerz6si eljdrds
hat{Jya al6.
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Szerz6d<i Felek a telepiildsi hulladdk gyrijt6s6re, szillit6sra ds kezeldsre vonatkoz6
kdzszolgiiltatiis folyamatossiigdnak biaositdsa drdekdben a teleptil6si hutlad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormdnyzati rendelet
vdgrehajt6s6ra az alAbbi szerz<id6st ktitik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszig helyi 6nkormilnyzatair6l sz6t6 201l. 6vi CLXXXIX. tcirvdny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valaminr a helyben biaosithat6 k<izfeladatok k6r6ben
ellitand6 helyi cinkormrinyzati feladatok kdzd tartozik kiildn<isen a hulladdkgazdrilkod6s 6s a
k6rnyezet-eg6szsdgiigy (kdztisztasiig, telepi.il6si kdmyezet tisztasiigiinak biztositiisa, rovar- ds

rrigcsril6irtris).

A hullad6kr6l sz,6lo 2012.6vi CLXXXV. trirv6ny (a tovabbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a telepiildsi 6nkormdnyzat a hullad6kgazddlkod6si k6zszolgdltatiis ellauisiit a
kdzszolgiiltat6val kdtdtt hutladdkgazdrilkod6si k6zszolgdltatrisi szerz6d6s ritjrin biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkormdnyzat Kdpvisel<i-testiilete 2g/2}lg. (VII.l6) KT.sz.
hat6rozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Botykapeterd K6zs6g kcizigazgatesi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokniil, haszn6l6knrit (a tovdbbiakban egyiitt:
ingatlanhasznril6) keletkez6 telepilldsi szikird hullad6k kezel6s6re fenn6l[6 k6zszolgrlltatdssal
kapcsolatban - a hatiilyos jogszabalyoknak megfeleloen - az Onkorm6nyzat 6s a
Kiizszolgiltat6 kcizdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezettsd geit szab|lyozza.

,,

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgdlta t6t az alihb meghatdrozott feladatok
elvdgz6s6vel:
Botykapeterd Kdzsdg kOzigazgatiisi teriilet6n a telepiil6si hulladdk begyiijtds6vel 6s elhelyezds
cdljab6l tdrtdn6 rendszeres elszdllitiisiival a szerzrid6sben r6gzitett id6tartamban, valamint
kezelds6vel ds drtalmatlanitrisdval - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkoddsi Program eszkiiz-
ds l6tesitm6nyrillom6nyiinak ig6nybevdtel6vel-, kcizszolgriltatiisi szerz6dds keret6ben:

- veryes hullad6k gyiijt6se, sz6llit{sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/hullad6kgrfijt6s

2,2. A Kdzszolgdltat6 a 2.1. pontban meghat6rozoc feladatok elvdgz6s6t 2020. janurir l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz<id6s alapjrin a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Botykapeterd Kdzsdg krizigazgatesi teriilet6n a telepiil6si hulladdk gyiijt6sdre 6s kezeldsdre
irrinyul6 kdzszol96ltatrisok ell6t6siira.

A krizszolgriltatds megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re irrinyul6
k<izszolgriltat6i feladatok ell6tdsa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhasznril6
a hiiztartiisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszet kepeziS vegyes hullad6kiira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sdre tekintettel.
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A k6zszo196ltatris teljesit6s6nek terilleti kiterjed6se: Botykapeterd K6zs6g kdzigazgatrisi
terilletdn.
A kdzszolgriltatris kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezel6se: a Kdkdnyi Regioniilis
Hutlad6kkezel<i Krizpontban vagy ritrak66llom6son, illetve m6s, kcimyezetv6delmi, miik6d6si
enged6llyel rendelkezo hulladdkkezelo l6tesitmdnyben.

3. AzOnkormdnyzatkiitelezetts6gvrillakisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolgiiltatils eltdtrisrira a Kiizszolgdltat6nak
kizir6lagos jogot biaosit.

3.2. Az 6nkorm6nyzat k6telezettsdget vrillal :

- a kozszolgitltat6s hat6kony ds folyamatos elkitiisiihoz a Kiizszolgiltat6 sz6mdra
sziiks6ges inform6ci6k ds adatok szolgaltatiisiira.

- a krizszolgiiltatris kdrebe nem tarlozo hullad6kgazdrilkodrisi tevdkenysdgek
kdzszol96ltatiissal tiirt6no cisszehangol6sdnak elosegitesere.

- a kcizszolg6ltatrisnak a teleptldsen vdgzett m6s kdzszolgtiltatrisokkal val6
dsszehangol6sdnak el6segit6s6re,

- a Kiizszolg6ltat6 kizrlr6lagos kdzszolgiiltatrisi jogtinak biaositiisrlra,
- a telepiilds k6zszolgiiltatiis igdnybevdteldre kcjtelezett ingatlanhasznril6i vonatkozrisriban

n6v- 6s cfmjegyz6k ritadrisdra, adategyezet6sre,
- ked'rezmdny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolgril6 adatok ritadrisrira.
- az Onkormrinyzat riltal rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmeriilo k6ltsdgek megt6ritdsdre a Koordinfl6 szerv szdmdra,
- a telepiildsi igdnyek kiel6gitds6re alkalmas hullad6k gyrijtds6re, szillit6srira, kezel6sdre

szolgril6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghatiiroziisiira. Ennek keret6ben kijel6li - a

Kiizszolg:iltatrival egyeaetve - azokar a gyiijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a K6zszolg6ltat6 ritvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszndl6kt6l.
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatt6 riltal alkalmazott g6pjrirmiivel nem tud behajtani,

- a hulladdkszillit6 j 6rmii szdm|ra megfelel6 ftviszonyok biaositiisiira, (ktiliinds
tekintetlel a tdli h6- 6s sikossrig'mentesitdsre. valamint a kdzrit rirszelv6ny6be bel6g6
farigak I evrigrisdra),

- a kdzszolgiiltatiisi szerzod6s k<izz6t6tel6r6l a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkUl<inftett hullad6kgyiijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6s6r<il.

4. AKdzszolgr{ltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) Ak<lzszolgiiltat6 gondoskodik:

- A hezartesban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 is idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6trisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezdise alapjirn az ingatlanhasznAl6k
rdsz6re az 6ves hullad6kgazdilkod6si kdzszolg6ltat6si dii 50%-61kell meg6llapitani.)

ii. Elkuldnitettengyiijt6tthulladdk
iii. Lom hulladdk dvente egyszeri alkalommal
tdrtdno dsszegyiijt6s6r6l, elszillitrlsrir6l 6s kezel6s6rol.
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- A gazdilkod6 szervezetekn6l keletkezd hdaartiisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyiijtds6r6l, elsz6llitrisar6l 6s kezelds6r6l.

- Az iitala tizemelteteu hullad6kgyrijt<i ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hulladdk
6tv6tel616l, 6sszegyiijtds616l, elszdllitrisrir6l 6s kezel6s6rrit.

b) Adminisztrativ leladatok:
- ktinyvel6s, szrlLmvitel, bdrszimfejt6s
- adminisztrrici6, nyilvdntartris, adatbrizis-kezel6s ,,

- jogi iigyvitel
- adatszolgaltates

c.) az 6nlorm Anyzattal egyiittmr.ikitdve a fogyaszt6k szAmira kdnnyen 'hczziif6rheto

iigyfdlszolg6lat 6s t6jdkoaatdsi rendszer miik6dtetdse (Kdzponti iigyf6lszolgdlat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint a kdzszolgaltatAssal kapcsolatos lakossiigi tdj6koztrtds.

4.2, A Kdzszolgdltat6 kdtelezetts6get v6llal tovibb6:
c) a kdzszolgiiltatris folyamatos es teljes k6rii elldtiisrira,
d) a kdzszolgriltatris meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesitds6re.
e) a k6rnyezetv6delmi hat6stig 6ltal meghatArozott min6sitdsi oszt6ly szerinti

kdvetelmdnyek biaosit6siira ds a minositdsi enged6ly hul.rddkgazdrilkodasi
k<izszolg6[tat6si szerzodds hat6lyossiig6nak ideje alatti folyamatos megl6tere,

f) a kdzszolgriltatris teljesit6s6hez sziiksdges mennyis6gri 6s min<is6gt j6rmii. g6p, eszk6z,
berendez6s biztositAsara, a sziiksdges l6tszimrl 6s kdpzettsdgii szakember alkelmaz,6sdra,

g) a kdzszolgriltatiis folyamatos, biaonsrigos 6s bovithet6 teljesit6sdhez sziiks6ges
fejleszt6sek 6s karbantartiisok elvdgz6s6re,

h) a kdzszolgriltat6s k6rdbe tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s
l6tesitmdnyek igdnybevdtel6re,

i) nyilvrintartrisi rendszer mrikddtet6sdre 6s a k6zszolgriLltatiis teljesit6s6vel dsszefliggo
adatszolgiiltatiis rendszeres teljesitdsdre,

j) a nyilviintartiisi, adatkezeldsi ds adatszolgiiltatiisi rendszer l6trehozisiihoz ds folyamatos
mtkddtet6s6hez sziiks6ges feltdtelek biztosit6srira,

k) a fogyasa6k szriLrnrira kdnnyen hozz|f€rheli5 iigyf6lszolg6lat 6s trij6koaat6si rendszer
miik6dtet6sdre,

l) a fogyasa6i kifogrisok 6s dszrevdtelek elint6z6si rendjdnek meg6llapitrisara,
m) a tev6kenysdg elkitrisrihoz sztiksdges biaositdssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kdrben bekdvetkezett Onkormiinyzatnak okozott eselleges k6rok
enyhit6sdre,

n) biztositja. hogy a vegyes hultaddk gyiijtdsdhez az ingatlanhaszndl6 legalibb 2 kiilctnbdz<i
iirm6(6kii gy0jtoeddny kdziil vrilaszthasson,

o) tdbblethulladdk elhelyezds6t szolgrilo, a K<izszolgiiltat6 tiltal biztositott zs6k
forgalmaz6srira,

p) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszk<iz- 6s ldtesitm6ny iillom6nydnak
hasmdlatiira.

A Kdzszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkodrlsi enged6ly6nek sziima: OKTF-KP/2538-10/2016,
PE/KFTi6055-3 t2017, pE |KTF O I t 55 -7 t20 18, PEiKTFO/0036 3 -2 t20r9.
A Krizszolgiiltat6 megfelelos6gi v6lemdny6nek szrima: KP-38633-Sl20l9
A Kdzszolgeltat6 min6sitdsi enged6lydnek szlma: PE/KTFO/05727-212019.,
PE/KTFO/o4759 -6 I 2019.
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6.

5. Mentesiil a Kiizszolgriltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezettsdgdtol vis maior
eset6n. tovabba. ha az Onkormdnyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelft6sdhez olyan
ritviszonyokat /h6- ds sikossrig mentessdg, illetve egydb okb6l j6rhatatlan a klzutl, amely a

Kiizszolgdltat6 g6pjdrmriveinek balesetmentes kdzlekeddsdt biztosi{a. Ez esetben a

Kiizszolgr{ltatri az akad|ly elhiiruliisrit kdvet6 legk6zelebbi szallitdsi napon kdteles
szolgriltatni, mely alkalommal kd,teles az elozo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisegii telepiil6si hullad6k elszdllitrisdra is.

A Kiizszo196ltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsziillit6s6t:
az onkorminyzat rendelet6ben et6irtt6l eltd16 trlrol6ed6ny kihelyezdse esetdn,

ha a tdrol6eddnyben a teleptildsi (kommun6lis) hulladdk k6r6be nem tartoz6 anyag

keri.ilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-. 6pitdsi tdrmel6k, Allati tetem, mar6. m6rgezo

anyag. elektronikai hulladek. folydkony vagy befagyott zsirad6k. gyril6kony vagy

robban6 anyag. nagyobb terjedelmti. stily[ targy, amely veszelyeaeti a

hullad6ksz6llitdssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gyfijtoberendez6st, kezelo berendezdst. illetve 6rtalmatlanitiisa soriin vesz6lyezteti a

k<imyezetet.)
a hullad6k nem a szabvdnyos, z6rt tiirol6ed6nyben. illetve nem a Kdzszolgaltat6t6l
viisdrolt jelzett zsiiLkban keriil kihelyezdsre,
a hulladdk oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a trirol6ed6ny

veszdlye fenn6ll (nem leziirt. illetve sdriilt ed6ny)

ha a trirol6eddny ktiri.il szab6lytalanul. annak mozgatast 6s

mozgatdsakor a kisz6r6dris

iirit6st akadiilyoz6 m6don

t6bblethullad6k kertilt kihelyez6sre
- amennyiben a trirol6eddnyek jelzdse bevezetdsre keriil - a tdrol6eddnyek matriciijrinak

hiiinya, illetve sdriil6se eset6n.

7. Az alv:illalkozti / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. K'zszolgiltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiitat6 az

alvdllalkoz6 ig6nybev6tel6t kdteles az 6nkormrinyzat sz6m5ra bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik. hogy az alvrillalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgriltat6 rigy felel.

mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolg:ittatds teljesit6s6vel dsszeliiggo adatszolg6ltatris biaositrisa drdek6ben a

K6zszolgriltat6 az i./ pontban meghatdrozott szolg{iltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiil6nitett

nyilvantartrisi rendszert koteles vezetni, mely @rtalmazzz a szolgiiltat6si teriiletr6l elsziiLllitott

6s 6rtalmatlanitott telepiildsi hutladdk mennyisdgdt.

g. A kozszolgiiltatris igdnybev6tel6re kdtelezetteknek a kdzszolgriltatiis teljesit6sevel

kapcsolatos minosegi 6szrevdteleit, kifog6sait irdsban a Kiizszolgiltat6 sz6khelydre (7632

p6is. Sikt6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pl 176. postacimre kell cimezni. 6s a Kiizszolgriltat6

kdteles azokat iriisban, l5 napon beltil megvdlaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre k6teles a

Kiizszolgdltat6 kdmyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si tevdkenys6gevel

okozati 
-cisszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz. 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi

hutlad6kkezet6si k6zszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkezdsdt kifog6solja. a

K6zszolgriltat6 30 napon beliil kciteles az iigyiratot - a panaszos egyideiii 6rtesit€se mellett-

az 6nkorm6nyzathoz megktildeni.
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10. Kiizszolg6ltatdsdija
10.1. A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgiiltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmri-
szabAlyozAsi Hivatal javaslatrinak figyelembev6teldvel az illet6kes miniszter rendeletben
dllapitja meg ds a Koordinril6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrin az irllarni hultaddkgazd6lkodrisi kdzfeladat keret6ben az 6llam beszedia kdzszolgriltatisi dijat 6s kifizeti a krizszolgiiltat6knak a hullad6kgazd6lkodrisi
k6zszolgiiltat6si dij megrillapitris6drt fete16s miniszter riltal meghat6rozott szolgel;esi dijat,
Az allam e feladatainak ellftasAra koordin:it6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordinril6 szervl
hoz l6tre.
A helyi krizszolgiiltat6, a teleptitdsi 6nkormrinyzat, valamint a hulladdkgazdritkodrisi
l6tesftmdny tulajdonosa megad minden adatot ds informrlci6t, ami a KoorJindl6 szerv
leladatk<irdnek gyakorl:isiiLhoz sztiks69es.
A.miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett kcizszolgriltatiisi dij felosztrisdnak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatainak figyelembevdteldvel rendeletben iillapida meg a
Koordinril6 szerv 6ltal a k6zszolgr tat6nak fizetend6 szorgiiltatrisi dijat.

10.2 A kdzszolgriltat6 riltal alkalmazott kdzszolgriltatrisi dij megdllapitrisa a Ht. 46-4g.g 6s
9l '$, valamint a 64/2008. (11I.28.) Korm. rendeler rendelkezJsein& megfelel<ien tdrtdnt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6k eittal fizetend6 lakossdei d0ak:
A term6szetes szem6ly ingatlanhasznrrl6k rekintetdben a k6zszorg6ltat6si dijfizet6si
kdtelezetts6get az Onkormrinyzat teljesiti.

Ed6nym6ret Hdztart{sok sz{ma
(db)

Egys6gnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

I l0- 120 liter 90 88,-
80 liter t) 65,-

60 liter* 0 49,-

'a 385/2014 (xll. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil €s eletvitelszeriien haszrdl6 termeszeresszemely ingatlanhasznal6 rdszdre, a telepulesi onkormdn-yzat atta'ifiaOott igazol6s alapjdn.

I l0 literes ed6ny:
120 Iiteres ed6ny:
I 100 Iiteres ed6ny:

98,- Ft + AFA
107.- Ft + AFA
985,- Ft + AFA

c)

I l0 literes ed6ny:
120 litercs ed6ny:
I 100 literes ed6ny:

88,- Ft + AFA
97,- Ft + AFA

887,- Ft + AFA

tl) Ti;bblethullatld k gyiijtdsdre szolgiil6 zsiik iira: 361,- Ft+Alrdb.

Szrrz<idri Felek az riltakinos. forgarmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hatiilyos
AFA-tdrv6ny rendelkezdseinek megfelel6en jrirnak el.

azdril kod6 sze rve ze te k) dii ai ;

.6".*-
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ll. Allami hullad6kgazdrilkoddsikiizfeladat-elldtds
ll.l Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladat ell{it6siira ldtrehozott szervezet
kijetdl6s6r<il, feladatkdrdrol, az adatkezelds m6djriLr6l, valamint az adatszolg6ltatiisi
kdtelezettsdgek r6szletes szabrilyair6l sz6l6 69/2016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjrin a Kormiiny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
meghatdrozott leladatoka Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkoddsi
Koordiniil6 6s Vagyonkezel6 Zrlrtkdrtien Mtikddo R6szv6nyttirsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a k<izszolgriltatdsi dijakra vonatkoz6 szimliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgriltatris alapjdn rillitja ki. A kdzszolgriltat6 hi6nyos vagy

kdsedelmes adatszolgaltatrisa esetdn a Koordiniil6 szerv a nem meglele16 adatszolg6ltatrissal

drintett ingattanhasznal6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv dltal legut6bb kiszimldzott
kdzszotgriltat6si dij161 6ltit ki sz6mkit. Az ezzel cisszeftiggdsben keletkezo dijkorrekci6 eset6n

minden helytiilldsi kdtelezettsdg a Kdzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgiiltatasi

dtkiildnbdzet pozit(v mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kcizszolgdltat6nak fizetendo esed6kes

szolgiiltatiisi dijba beszimitja. A kcizszolgriltat6 hiriLnyos vagy helytelen adatszolgriltatrisdb6l

eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kiellitott sz6mldkkal

kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6rt a Ktizszolgiiltat6t terheli a felel6ssdg.

ll.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgeltatasb6l

kiindutva meg6llapitja azon ingatlanok kdr6t. amelyre nincs kd,zszolg6ltat6si dijfizet6s

meghat6rozva az adatszolgitltat6sban, ugyanakkor vdlelmezhel6. hogy az ingatlannal

tisszefiiggdsben teljesitds t6(6nt. A Koordiniil6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

kerni az illetdkes hat6srlgt6l a 20. g (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisb6l hianyz6

ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitdsa 6rdek6ben.

A fentiek alapjrln rogzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megktildi a

kdzszolgriltat6nak, 6s felhivja a krizszolgiiltat6t. hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett

szolgriltitdstinak megfeleloen konigSlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltatrlst

legkds6bb az drtesit6s k6zhezv6teldt kdvet<i 8 napon beli.il.

A konekci6t kdvetoen - a kozszolgiiltat6 elt6ro adatszolgriltatilsa hirinyriban - a Koordin:il6

szerv a kdzszolgriltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szdmlivza ki.

11.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott es az ingatlanhasznril6 iiltal hatiirid6n beliil ki nem

fi zetett kdzszolg6ltatrisi dij behajtrisa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A K6zszolgiiltat6 rdszdre a kdzszolgriltatdsi szerz6ddsben rdgzitett feladatok elld6s66rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszol96ltatrisi dij megrillapitrisri6rt felel6s

miniszter riltal meghatiirozott szolgriltat6si dijat fizet.

11.6 A kdzszolgAltat6 az 6nkorm6nyzat, mint elliit6sdrt felelos riltal kiadott

retjesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kdzszo196ltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem

miriilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kiizszotg6ltat6 riltal a Koordinrll6 szerv r6sz6re a

rendszeres adatszolgtiltatris keret6ben tdrt6n6 megkiild6se a szolgdltat6si dij fizetds6nek

felt6tele.
Az onkormrinyzat kdteles a teljesit6sigazolest a Kdzszolgeltat6 r6sz6re a teljesitdssel 6rinten

idoszakot kOvLtO 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm |nyzat a teljesit6sigazoLis

kiadris6val alapos indok ndlktil k6sedelembe esik. fgy a kdzszolgiiltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kdriit az Onkorm dnyzat fel6 6rv6nyesiteni'

6^ ".--
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ll.7 A szolgriltatiisi dijban a hulladdkgazd6lkodrisi k<izszolg6ltatilLs teljes kdzvetlen k6ltsdge
megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag drt6kesitds6r<il a Koordiniil6 szerv gondoskodik igy,
hogy a kdzszolgdltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijetdlt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsb<il ered<i bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si krizszolgdltatiisi szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfelel6sdg6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (4) bekezddse alapjin az Onkormiinyzat a kdzszolgiiltatiisi szerz6ddst
annak megkdtdsdt vagy m6dosit6set kdvet6en halad6ktalanul, de legk6sZbb g napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordinril6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janudr 01. napjrival kezd6d<i hatrillyal, hat6rozott idore,2029.
december 31. napjriig k6tik.

Felek a szerz6ddst k6z6s megegyezdssel. csak ir6sban m6dosithatjrik.

l3: Akiizszolg{ltatisiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolgiiltat6si szerz<id6s megsziinik
a/ a benne meghatArozott id6tartam le.lrirtrival,
b) a Kdzszolgiitat6 jogur6d n6lkiili megsziinds6vel,
c) ellllissal, ha a teljesit6s mdg nem kezd6ddtt meg,
d) felmondrlLssal
e) a felek k6zds megegyezds6vel.

l3'1. Az onkormiiny zat a klzszorgrirtatrisi szerzciddst a polgriri rdrvdnykdnyvben
meghaterozott f'elmondrisi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha i Kozszorgri(at6 '- a hulladdkgazddLlkodrisi k<izszolgriltatris elliitiisa soriin u k,i*y.ret vddelmie vonatkoz6jogszabrilyok vagy a ra vonatkoz6 hat6srigi ddntds elciinisalt sflyosan ."gren"it., e,

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6siig jogerosen meg6llapitotta,- a szerzbdesben megri apitott kriterezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sflyosan
megs6rtette.

- - A hullad6kgazdrilkod6si k<izszolg6ttatrisi szerz6ddst az OnkormiiLnyzat felmondja, ha aKdzszolg6ltat6 nem renderkezik minrisitdsi enged6llyer iugy ..gi"r"ro.egi
vdlem6nnyel.

!3'2 A K.zszolgriltat6 a polgeiri r.rvdnykcinyvben meghatd.rozottakon tflmen<ien a
kdzszolgiiltatasi szerz6d6st akkor mondhatja fei, ha- az Onkorm6nyzat a klzszotgdltatdii szerz6ddsben meghatirozott kdtelezettsdgdt - aKtizszolgiiltat6 felsz6litrisa ellendre - stilyosan megsdrtf es ezzer u rctirr-rgariutonur.

krirt okoz,.vagy akadiiyozza a hultaddkgazdrilkodrisl kdzszolgeltates teljesitds6l; vagy- a kdzszolgriltatrisi szerzodds megkiit6sdt k<ivetrien hatrilyba tep"n jogsluuiiy uk<izszolgdltatrisi szerz6d6s. _tartalmi elemeit lgy viiltoztatja ,,,,"g, 
't ffi 

- 
u, u

Kdzszolgriltat6nak a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszJgriltatris szlrzod6slzerii i"r.;.rl,er.
kdrdbe tartoz6 ldnyeges dsjogos drdekeit jelent<is mdidkben sdrti.

l3:3 Ha a hulladdkgazdrilkodrisi szerz<iddst a kdzszolgi tat6 felmondja, a telepiir6si
6nkormiinyzat hataddktalanul gondoskodik az ij k,zszorgiitat6 kiv6tasztrisrir6l.
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A fentiek teljestil6se eset6n a krizszolgiiltatiisi szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondiisi id6 alatt a Kdzszolgaltat6 a hultaddkgazd6lkodasi kdzszolgriltatdst vrlltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az OnkormiiLnyzatnak f'elr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg. az Onkormdnyzat az dves kdzszolgriltatiisi dij 50%-rinak
megfelel<i meghirisul6si kdtbdr fi zet6s6re kciteles.

14. Elj6rds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s megszrin6se vagy megsziintet6se esetdn a Klzszolgiitalo az t\
kdzszolgriltat6 kiviilaszt6s6ig. de legfeljebb 6 h6napig a ktizszolgriltat6st viiltozatlanul elLida.
A hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgeiltatiisi szerz<!d6s megszr.indse esetdn a ktizszolgriltatris
ellit6siival kapcsolatos, folyamatban ldvr! tigyek iratait 6s nyilviintartiisait a Kcizszolgriltato a
teleptil6si dnkormiinyzatnak a kdzszol96ltatrisi szerz6d6s megszrindse napj rln dtadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megeillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymiis kdziitti trirgyal6sok
sorrin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek trirgyakis ritjrin 60 napon beliil nem tudj6k rendemi, a bir6srigi
eljrirris lefolytat6s6ra a P6csi Jdrrisbir6s6g. illetve 6rt6khatiirt6l ff.igg6en a P6csi T6rv6nysz6k
illetdkessdg6t kdtik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerz6dessel kapcsolatos bdrmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st inisba kell
foglalni.
A szerz<id€s teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az 6nko rm dny zat rd,szerol
ndv: Gelldr Jtinosne polgrirmester
telefon: 06-73/346-006
e-mail: nagypeterd@hotmail.com

a Kiizszolgriltat 6 rdszirol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezet6
relefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t. cimdt, e-mail cimdt, telefonszimiit stb.) a Felek kizir6lag a

szerz<idds teljesit6sevel dsszeftiggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos drdekek 6rv6nyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabilyzataik rendelkezesei szerint jiimak el.

17. Mecsek-DrrivaHullad6kgazdrllkodrisi Program
A K0zszolgiiltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkdzriket a ktizszolgdltatds teljesit6se kapcsiin.

Felek k<itelezettsdget vrillalnak, hogy akivetik magukat a Tdrsukisi Taniics hatiirozatainak.
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t 8. R6szleges 6n6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6gdt rillapftja meg, rigy a szerz6dds tdbbi r6sze 6rv€nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha andlkiil b6rmelyik F6l a szerz<iddsr nem kdt6tte volna meg.

A jelen szerz6ddsben nem szabiiyozott k6rd6sekben elscisorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. ttirvdny (Ht.), a kdzbeszerz6sek6l sz6l6 2015. evi CXLIII. t6rvdny (Kbt.), a
Magyarorszig dnkormrinyzatair6l sz6l6 201 I . dvi CLXXXIX. tdrvdny (Mdtv), valamint a
Polgdri Tdrv6nykdnyvr6l sz6t6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

gazati jogszabirly o k iranyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasiisa 6s drtelmezdse utAn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vrlhagy6lag irjdk ali.

Botykapeterd, 2019. 6y d'j-<- . hrinap 5 nap

LrA 1t,4
Botykapeterd Kiizs6g Kiizszolg:iltatr5
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