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nur,laorxclzoAr_,rooAsr xdzszor,cAr,rlrAsr sznnz6ots

amely l6trejdtt egyr6szt: Biiriis Kiizs6g Onkormrinyzata
sz6khely: 7973 Biiriis, Als6 u. 2.
PIR szim: 335469
ad6szim: I 5335463 -l -02
k6pviseli: Kolat Irdn polgiiLrmester
mint dnkormiinyzat (a toviibbiakban: 6nkormdnyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommun6lis szolg6ltat6
Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gii T6rsasrig
szdkhelye: 7632 P6,cs, Sikl6si [t 52.
cegiegyzdkszim a: 02-09 -0 64 5 5 6
ad6szima: 1 | 541 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ szitma'. 100468989 (P6cs-Kdkdny Regioniilis
Hullad6kkezeki K6zpont)
KSH szima: 1 1 541 587 -381 1 -572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezetci
mint Kcizszol96ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszo196ltatri

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzolt az alulirott helyen 6s napon az alirbbi
felt6telek mellett:

szerz6d6 felek jelen kdzszolgiiltatrisi szerzcidds megkdtdsekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerz6sek<il sz6l6 2015. 6vi GXLIII. tv. 15. $-aL mely szerinr a kdzbeszerzesi
6rtdkhatrirok :

a/ eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerzdsi
drtdkhatrirok (a tovabbiakban: uni6s drt6khatrirok);

D) a kdzponti kdltsdgvetdsr6l sz6l6 tdrv6nyben meghauirozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s
beszerz6si drtdkhat6rok (a tovabbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatrirokat a kdzponti
kdlts6gvet6sr6l sz6l6 tdrvdnyben dvente kell meghatiirozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -
uni6s drtdkhat6rokat a mindenkori k<ilts6gvetdsi tdrvdnyben evente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolg6ltatds becsiilt 6rtdke olyan szerz<id6s ese16ben,
amely nem tartaknazza a teljes dijat:

a) hatirozott id6re, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb id6re kdtend6 szerz6d6s esetdn a
szerz6d6s idritartama alatti ellenszolgdltatiis;

b) hatarozatlan idore kdtdtt szerz<idds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re k6tend6 szerz6d6s
esetdn a havi ellenszolg6ltatis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztarsasag 2019. dvi k6lrs6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. g (l)
bekezd6se r6gziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rtdkhat6r 2019. januAr 1-jdt6l szolg6ltatris megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjrik, hogy fentiek atapj6n jelen szerz6d6s nem esik a kdzbeszerz6si elj6r6s
hat6lya aki.
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Szerz<jdo Felek a telepiil6si hulladdk gyiijtdsdre, szillitiisra 6s kezelesre vonatkoz6

krizszolgdltatiis folyamatossiig6nak biztositasa drdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet

v6grehajtrisrira az aldbbi szerz6ddst kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszig helyi dnkorm inyzatairol sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ ( I )
bekezd6se szerint a helyi kriziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok kdr6ben

elkitand6 hetyi dnkorm6nyzati feladatok kdz6 tartozik kiildndsen a hullad6kgazdrilkodiis ds a

k<imyezet-egdszs6giigy (ktiaisaasrig, telepiil6si kdmyezet tisztasdgriLnak biztositiisa, rovar- ds

rrigcs616irt6s).

A hullad6kr6l s26162012. dvi CLXXXV. t6rv6ny (atovribbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazddlkodrisi kdzszolg6ltatds ellet6s6t a

kcizszol96ltat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkod6si ktizszolg6ltatdsi szerz6des ttj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az dnkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete 2812019. (V.2.) Kt.sz. hatiirozata

alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s c6lja. hogy Biiriis Kdzs6g kdzigazgatiisi teriilet6n az

ingatlantulajdonosoknril, birtokosokndl, hasznril6knril (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznril6) keletkezo telepiildsi szikird hullad6k kezel6sdre fenn6l16 kdzszolgriltatdssal
kalcsolatban - a hat6lyos jogszabrilyoknak megfelel6en - az Onkorminyzat ds a

Kiizszo196ltatri kdz6tti kapcsolatot, a Felekjogait 6s k6telezettsd geit szabiiyozza.
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2,1. Az Onkormrinyzat megbizza a Kiizszolgiltatlt az ald}b meghatiitozott feladatok

elvdgz6sdvel:
Biiriis K<izs6g kozigazgatdsi teriiletdn a telepiildsi hulladdk begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lieb6l tdrt6n6 rendszeres elszillitris6val a szerz6d6sben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel ds rirtalmatlanitris6val - a Mecsek-Driiva Hulladdkgazdrilkodiisi Program eszkdz-

6s l6tesitm6nyiillomilnydnak ig6nybevdtel6vel-, k6zszolgiiltatdsi szerz6d6s keret6ben:

- veryes hullad6k giijt6se, sz6llitisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. A Ktzszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv6gz6sdt 2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjan a Kdzszolgiltat , a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabtilyoknak 6s az 6nkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizrir6lagosan jogosult Biirtis
K<izs6g krizigazgatiisi teriilet6n a telepiil6si hulladdk gyiijt6sere 6s kezel6sdre ir6nyul6
k6zszolg6ltatrisok ell6tesera.

A kdzszolgriltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijtdsdre es kezel6s6re iriinyul6
kdzszolgrittat6i feladatok elLit6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhasmdl6
a hriaartrisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6szdt kdpezo vegyes hulladekrira is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sdre tekintettel.
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A kdzszolgdltat6s teljesitdsdnek teriileti kiterjed6se: Biiriis Kdzsdg kdzigazgat6si teriiletdn.
A kdzszolgiltatris kdrdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K6k6nyi Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpontban vagy etrak6allomrison, illetve miis, kdmyezetvddelmi, mrikriddsi
engeddllyel rendelkez<i hullad6kkezelci ldtesitmdnyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvdllat6sa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolgiiltatiis elkit6srira a Ktizszolgriltatt6nak
kiz116lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorm6nyzat k<itelezetts6get v6llal:
- a kdzszolg{ltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgdltat6 szAmira

szi.ikseges informrici6k 6s adatok szolgiiltatiisiira,
- a kdzszolgiiltatis kdr6be nem tartozl hullad6kgazdrilkod6si tev6kenysdgek

kiizszolgriltatiissal t6,rt6n6 dsszehangoliisiiLnak e16segitdsdre,
- a kdzszolgriltatrisnak a telepiil6sen v€gzett mds kdzszolgdltatiisokkal val6

6sszehangolasiinak elSsegitdsdre,
- a Kiizszolgiltat6 kizrlr6lagos kdzszolgiiltat6si jogrinak biztositdsara,
- a telepiil6s k6zszolg6ltatas ig6nybevdtel6re kdtelezeu ingatlanhaszn6l6i vonatkoziis6ban

ndv- ds cimjegyz6k 6tadrisii,ra, adategyezet6sre,
- ked.vezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok iitadiisiira,
- az OnkormriLnyzat Altal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmertil6 kdltsdgek megtdrites6re a Koordintil6 szerv sz6mdra,
- a telepiil6si igdnyek kiel6git6sdre alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, sziillitiisiira, kezeldsdre

szolgril6 helyek ds ldtesitmdnyek meghat6roz6s6ra. Ennek keret6ben kijeldli - a

Ktizszolg6ltat6val egyeaetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra.
hogy a Kdzszolgrlltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l.
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgdltat6 6ltal alkalmazott g6pj6rmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz fito jirmii szitmina megfelel6 ritviszonyok biaosit6stira, (ktil6n0s
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit r.irszelvdnydbe bel6g6
faigak lev6gris6ra),

- a kdzszolgtiltatesi szerz6dds kozz€tltellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hulladdkgyiijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervezdsdrol.

4. AK6zszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4-1.
a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:

- A hriaartrisban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilo 6s idriszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6t6si idoszak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjhn az ingatlanhasznil6k
16szere az 6ves hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolg6ltatrisi dij 50%-rit kell megrillap(tani.)

ii. Elkiildnitetten gyiijtdtthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
t0rtdn6 dsszegyrijtds6r6l, elszillites6r6l 6s kezel6sd16l.

- A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkez6 h6aartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegytijt6sdr<il, elsz6llitris6r6l 6s kezel6s6r6l.
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- Az |ltala iizemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hulladdkgyiijt<i udvarban a hullad6k
ritv6te16rol, 6sszegyiijt6s6r6l, elszallitris6r6l 6s kezel6sdr<il.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvelds,szimvitel, bdrszrimfejt6s
- adminisztrdci6, ny ilvrintartis, adatbrlzis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolgriltatiis

c.) az Onkorm finyzatlal egyiittmiik6dve a fogyasZ6k szitmAra k6nnyen hozzifdrhet<i
iigyf6lszolg6tat 6s t6jdkoztatdsi rendszer mrik<idtet6se (Kdzponti iigyf6lszolgrilat cime:7632
P6cs. Sikl6si u. 58.), valamint a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakossrigi tiij6koztatiis.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kdtelezetts6get vrillal tov6bb6:
a) a kdzszolgiiltatis folyamatos 6s teljes kdrii elkit6srira,
b) a kdzszolg6ltatris meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisig szerinti teljesit6s6re,
c) a kdmyezetv6delmi hat6srig dltal meghatArozott minSsit6si osztAly szerinti

krivetelm6nyek biaositrisrina 6s a min6sitdsi engeddly hullad6kgazdilkod6si
kdzszol96ltatrisi szerz<id6s hatrllyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolgriltatris teljesitds6hez sziiks6ges mennyis6gii 6s min6s6g[ jrfu'mfl, gdp, eszkdz,
berendezds biztositesera, a sziiks6ges [6tsz6mu ds kdpzetts6gii szakember alkalmaz6srira,

e) a kdzszolgriltatris folyamatos, biaonsrigos ds brivithet6 teljesitdsdhez sziiksdges
fejlesztdsek ds karbantart6sok elv6gz6s6re,

f) a k6zszolg6ltat6s kdrebe tartoz6 hullad6k kezeldsdre meghatdrozott helyek ds

l6tesitmdnyek ig6nybevdteldre,
g) nyilviintart6si rendszer mtik<idtetds6re ds a kdzszolgdltatds teljesit6s6vel dsszeftiggo

adatszolgriltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilvrintartiisi, adatkezeldsi 6s adatszolgiiltatdsi rendszer l6trehozisiihoz ds folyamatos

miikddtet6sdhez sziiks6ges felt6telek biztositAsera,
i) a fogyaszt6k szirmAra kdnnyen hozzriferhetri iigyfdlszolgrilat ds trijdkoaatrisi rendszer

mrikddtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrevdtelek elint6z6si rendjdnek megrillapitasara,
k) a tevdkenys6g ellitrisrihoz sztiksdges biaositdssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyirjt a felel6ss6gi kdrben bekdvetkezett dnkormrfuryzatnak okozott esetleges kerok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6s6hez az ingatlanhasznril6 legakibb 2 kiildnbdz6
iirm6rtdkii gyrijt6ed6ny kdziil viilasahasson,

m) tdbblethullad6k elhelyezdsdt szolg6l6, a K6zszolg6ltat6 riltal biaositott zsiik
forgalmaz6siira,

n) a Mecsek-Drriva Hullad6kgazdrilkoddsi Program eszkd,z- es l6tesitm6ny 6llom6nyrinak
hasznilatira.

A Kdzszolgrlltat6 hulladdkgazd6lkodrisi engeddlyenek szama: OKTF-KP/2538-102016,
PE/KFT/6055-3/201 7, PE/KTFO I 155-7 t2018, PE/KTFO/00363-2t2019.
A Kdzszolgdltat6 megfelel6sdgi vdlem6nydnek szlma: KP-38633-512019.
A Kdzszolgdltat6 mintisit6si enged6ly6nek szima: PE/KTFO/05727-212019.,
PE/KTF 0/04759 -6 I 2019.
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5. Mentesiil a Kiizszolgriltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezetts6gdt6l vis maior
esetdn, tovAbb6, ha az onkorm inyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelitds6hez olyan
ritviszonyokat /h6- ds sikossriLg mentess6g, illetve egy6b okb6l jdrhatatlan a k6zit/, amely a
Kiizszolgriltat6 gdpjdrmiiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akadiiy elhrirul6srit ktivet6 legkdzelebbi szillitrisi napon kdteles
szolgtiltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt szillitasi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgii telepiil6si hutlad6k elszillitrisrira is.

6. A Kiizszolgrlltatd jogosult megtagadni a hulladdk elszillit6srit:
- az dnkormdnyzat rendeletdben el6irtt6l eltdr<i trirol6ed6ny kihelyezdse eseten,
- ha a tiirol6eddnyben a telepiil6si (kommunrilis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, dpitdsi tdrmeldk, rillati tetem, mar6, mdrgez6
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyuldkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri targy, amely veszdlyeaeti a
hullad6kszillitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szseg6t, vagy megrongdlhatja a
gyrijt6berendezdst, kezel5 berendezdst, illetve 6rtalmatlanitrisa sor6n veszdlyezteti a
k6myezetet.)

- a hullad6k nem a szabviinyos, zirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a K6zszolg6ltat6t6l
viisarolt jelzett zsiikban keriil kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a trlrol6ed6ny mozgatiisakor a kisz6r6dris
veszdlye fennrill (nem lezdrt, illetve sdriitt eddny)

- ha a tiirol6eddny koriit szabrilytatanul, annak mozgatast 6s iirit6st akadiilyoz6 m6don
tdbblethulladdk keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tiirol6ed6nyek matricrijrinak
hiiinya, illetve s6riil6se esetdn.

7. Az alvr{llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgriltat6 jogosult atvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgdltat6 az
alvrillalkoz6 igdnybevdteldt k6teles az Onkormdnyzat szdmArabejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvrillalkoz6 tev6kenysdg66rt a Kiizszolgdltat6 rigy felel.
mintha maga jiirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatris teljesitds6vel dsszefiigg<i adatszolgdltatiis biztositiisa drdek6ben a
Kiizszolgdltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolgiiltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilvrintart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltatiisi tertiletrdl elszrillitott
ds 6rtalmatlaniton telepiildsi hulladdk mennyisdg6t.

9. A kdzszolgiiltatds ig6nybevdte16re kdtelezetteknek a k<jzszolgriltatris teljesitdsdvel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifogriLsait ir6sban a Kiizszolgdltat6 szdkhely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Ktizszolgiltat6
k6teles azokat ir6sban, l5 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre k6teles a
Kiizszolg6ltatti kdmyezetszennyezds esetdben, ha az a k6zszolgiiltatrisi tev6kenys6g6vel
okozati dsszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrevetel az Onkormiinyzat helyi
hullad6kkezeldsi kdzszolgiiltatiis rendj6r6l sz6l6 rendeletdnek rendelkezdsdt kifogrisolja, a
Kiizszolg6ltat6 30 napon belUl kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejri drtesitdse mellett-
az Onkorm6nyzathoz megkiildeni.
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10, Kiizszolg6ltatdsdija
10.1. A hulladdkgazddlkodrisi k6zszolg6ltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szabitlyozitsi Hivatal javaslatrinak figyelembev6tel6vel az illetdkes miniszter rendeletben

6llap(tja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 32lA. $-a alapjdLn az itllarni hullad6kgazd6lkodrisi kcizfeladat keret6ben az iillam beszedi

a kcizszolgriltatrisi drjat es kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazddlkodisi
k6zszolgriltat6si dij meg6llapitris66rt felel6s minisaer iiltal meghatiirozott szolgriltatrisi dijat,
Az rillam e feladatainak ell6tdsara koordinil6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordinril6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kdzszolgdltat6, a telepi.il6si dnkorminyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk<i16nek gyakorlds6hoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett k6zszolgiiltatiisi dij felosztrlsrfurak elvdt. A
miniszter a Koordiniil6 szerv .lavaslatiinak figyelembev6teldvel rendeletben dllapitja meg a

Koordinil6 szerv riltal a kdzszolgriltat6nak fizetend6 szolg6ltatrisi dijat.

10.2 A kiizszolgriltato riltal alkalmazott kdzszolgriltatrisi dij meg6llapitisa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 64/2008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tdrt6nt.

d) A termiszetes szemdly ingatlanhasznrilik riltal fizetendd labssdsi dliak:

A termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6k tekintetdben a kcizszolgdltatrisi dijfizet6si
kdtelezetts6get az 0nkormrinyzat teljesiti.

Ed6nym6ret Darabszdm Egys6gnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

I l0-120 liter 45 88,-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 19,-

*a 385/2014.(xn.31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul ds dletvitelszeruen hasa6l6 termdszetes

szemCly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepuldsi dr*orm6nyzat 6ltal kiadoft igazolas alapj6n.

b) Ioari (eazddlkodd szervezeteH diiai:
ll0 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
I100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c) A Ht. 91.$ (0 bekezdds szerinti koltsiwetdsi szervek is szocirilis intdzmdrytek diiai;
110 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
120 literes ed6nY: 97,- Ft + AFA
1100 literesed6ny: 887,-Ft+AFA

d) Tabblethutladik gyiijtesdre szolgril6 zsiik iira: 361,- Ft+Afaldb.

Szerz6d<i Felek az riltaldnos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatiilyos
AFe-torvdny rendelkez6seinek megfelel6en j6mak el.
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ll. Allamihullad6kgazdilkoddsikiizfeladat-elLitds
ll.l Az rlllami hullad6kgazd6lkod6si k6zfeladat ellatAs6ra l6trehozott szenrezet
kijelill6s6r6l, feladatkdrdrdl, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltatiisi
kdtelezetts6gek rdszletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjrin a Kormdny a Ht.32lA. $ (l) bekezdesben

meghatiirozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zrlrtkdrflen Miikdd6 R6szvdnyt6rsasrigot jel6lte ki.

ll,2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgriltatdsi dijaka vonatkoz6 szdmlikat az Adatkorm.rend.
20.g (l) bekezd6se szerinti adatszolgaltatas alapj6n 6llitja ki. A kiizszolg6ltat6 hiiinyos vagy

k6sedelmes adatszolgiiltatiisa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltatrissal

6rintett ingatlanhaszndl6 tekintetdben a Koordiniil6 szerv riltal legut6bb kiszimkizott
k6zszolgriltatrisi dijr6l 6llit ki szimlit. Az ezzel risszeftiggdsben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn

minden helyt6lftisi kdtelezetts6g a Ktizszolgriltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltatAsi

dijkiilcinbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kcjzszolgriltat6nak fizetend6 esed6kes

siolgriltatdsi dijba beszamitja. A kdzszolgiiltat6 hirinyos vagy hetytelen adatszolgriltat6srib6l

ered6, a Koordinil6 szerv 6lta[ nem megfelelti adattartalommal kirillitott sziLrnl6,kkal

kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6nydrt a Kdzszolgriltat6t terheli a felel6ss6g.

ll,3 A Koordinril6 szery az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgdltat6sbol

kiindulva meg6tlapitja azon ingatlanok kdrdt, amelyre nincs kdzszolg6ltatrisi dijfizet6s

meghat6rozva az adatszolgiiltatrlsban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal

dssiefiiggdsben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen .adatot
k6mi i illetdkes hat6s6gr6l a 20. g (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l hirinyz6

ingatlanok ds sziiks6ges adataik megrillapit6sa drdek6ben.

A fentiek alapjrln rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

krizszolgriltat6na-k, 6s felhivja a kdzszolgriltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett

szolgaltitasanak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatast

legk6s6bb az 6rtesitds kdzhezv6telet k6vet6 8 napon beliil.
A-korrekci6t kdvetoen - a kdzszolgiittat6 elt6ro adatszolgrlltatiisa hirinyriban - a Koordinril6

szerv a k6zszolgrlltat6si dijat az ingatlantutajdonosnak szAmliaza ki '

ll.4 A Koordinril6 szerv a kiszirnliaott 6s az ingatlanhasm6l6 6ltal hatrlrid6n beltil ki nem

fizetett kdzszolgaltatasi dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

ll.5 A K6zszolgiiltat6 rdszere a kdzszolg6ltatrisi szerz6d6sben rdgzitett feladatok eltriuis66rt

a Koordin6l6 .r"* u hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltat6si dij megellap(t6sA6rt felel6s

minisaer rlltal meghatArozott szolg6ltat6si dijat fizet.

ll.6 A k6zszolgdltat6 az onkormrinyzat, mint ell6trisdrt felel6s 6ltal kiadott

teljesltisigazohissai igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

.".tilt f"-1. A teljesitesigazolisnak a kdzszolg6ltat6 riltal a Koordin6l6 szerv tdsz€re a

rendszeres adatszolgriltat6s keretdben tdrtdno megkiild6se a szolgrlltat6si dij fizetdsdnek

felt6tele.
Az flnkormanyzat koteles a teljesitdsigazoliist a K6zszolg6ltat6 r6szdre a teljesit6ssel drintett

id<iszakot ktivlt6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az onkorm Anyzat a teuesitdsigazolas

kiadris6val alapos indok ndlkiil k6sedetembe esik, 0gy a kdzszolgriltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez<i kiiriit az Onkorm Anyza| fel6 6rv6nyes(teni'
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ll.7 A szolgriltatdsi dijban a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s teljes k6zvetlen kdlts6ge
megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6sdr<il a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgelat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv 6ltal kijetolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordinril6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s Ht. 9218. g (2)
bekezd6s szerinti megfelel6sdgdt vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjfun az Onkormrfuryzat a ki)zszolgiitatitsi szerzod6st
annak megk<itds6t vagy m6dositaser kdvetoen halad6ktalanul, de legk6s<ibb g napon beliil
elektronikus uton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6szdre.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6ddst 2020. januir 01. napj6val kezdrid6 hatrillyal, harerozon id6rc,2029.
december 31. napj6ig k6tik.

Felek a szerz6d6st k6z6s megegyezdssel, csak iriisban m6dosithatjrik.

13. A kdzszolgdltatisi szerz6d6s megszfin6se
A kdzszolgdltatiisi szerz6d6s megsztinik
a) a benne meghaterozott id6tartam lejrirtrival,
b) a Kdzszolgiitat6 jogut6d n6lkiili megsziinds6vel,
c) ekilliissal, ha a teljesitds m6g nem kezd<iddtt meg,
d/ felmondrissal
e) a felek kdz<is megegyezdsdvel.

l3'1. Az Onkormriny zat a ki)zszorgriltatrisi szerz<iddst a polgriri rcirvdnykrinyvben
meghatiirozott felmondrisi okokon tflmen<ien akkor mondhatja fel, ha I K6zszoE;li;; '- a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgiiltat6s ell6t6sa sonin a kdmyezet v6delmEre vonatto.ojogszabrilyok vagy a rA vonatk;26 hat6srigi d6ntds el6irdsalt srilyosan 11"gren",,", e,ennek t6nyer a bir6srig vagy a hat6siig jog.i.i."n megrillapitotta;- a szerziSdesben meg6flapitott k.telezetts6gdt neki felrihat6 m6don sriryosan

megsdrtette;
- A hulladdkgazdrilkodrisi k6zszolg6rtat6si szerz6d6st az onkormrrnyzat fermondja, ha aK.zszolgiiltat6 nem rendelkezik min6sitdsi engeddlyel iuey .ffi"io.egi

vdlem6nnyel.

l3'2 A K.zszolgriltat6 a 
- 

polgrrri r.rv.nyk<inyvben meghatiiLrozottakon t,mencien akcizszolgiiltatrisi szerz<iddst akkor mondha(a fei, ha 
'

- az Onkormri nyzat a k)zszolgaltataii szerzrid6sben meghaterozott kdtelezetts6gdt - aKdzszolgriltat6 felsz6litiisa elrendre 
. 
- 

. 
sflyosan megsdrti 6,s ezzer 

" 
rcor.r-"G?r,"*""tkirt okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazdrilkoddsf ktizszolg,ltuta. t"lj";i;G;;;;y- a klzszorgirltatrisi szerz<idds megkotesdt kdvet6en tratalyba rep"tt ;"g.Lullv "kdzszolg6ltatiisi szerz6dis. 

.Iartalmi glemeit irgy valtonatja ir"g, "f,'"g, "L 
"Kdzszolgriltat6nak a hu.ilad6kg_az 

.a1kod6si kozsziigdltatris ,r".roae.ir".ii- ilt1".ite."
kdrdbe tartoz6 ldnyeges esjogos 6rdekeit jelent6s m6i6kben s6rti.

l3:3 Ha a hulladdkgazdrilkoddsi szerzriddst a k6zszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi
6nkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik az ij k6zszorg6rtat6 kivr asztrisar6l.
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A fentiek teljesiildse eset6n a kdzszolgriltat6si szerz6d6s felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmondrlsi id6 alatt a K6zszolgriltat6 a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatrist vriltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzrid6s
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormilnyzat az dves kdzszolgdltaulsi dij 50%-rinak
megfelel6 meghiirsul6si k<itb6r fi zet6sdre kdteles.

14. Eljdrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgriLltatrisi szerz<idds megsztn6se vagy megszrintetdse esetdn a Kdzszotgriltat6 az [j
kdzszolg6ltat6 kivrilasaris6ig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolgriltat6st v6ltozatlanul elliida.
A hullad6kgazddtkodasi kdzszolgiiltatiisi szerz<id6s megsziindse esetdn a kdzszolg:iltatris
elkit6s6val kapcsolatos, lolyamatban ldv6 iigyek iratait 6s nyilvdntart6sait a K6zszolg6ltat6 a
telepiildsi <inkorm6nyzatnak a k6zszolg6Lltatiisi szerz6d6s megsztindse napj6n 6tadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat els6sorban az egymdrs kdzdtti targyalesok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben ajogvitdt a Felek targyal6s ritjrin 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljrirds lefolytatrisrira a Pdcsi Jrirdsbir6srig, illetve drt6khatrlrt6l fiiggrien a Pdcsi T<irvdnysz6k
illetdkessdgdt kdtik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos brirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st irrisba kell
foglalni.
A szerzcidds teljesitdsdvel kapcsolatos tigyintdzdsre. nyilatkozattdtelre jogosultak:

az O nkorm riny zat r6.sz6rol,.
n6v: Kolal Ir6n polgiirmester
telefor: 06-7 3 / 3 42- 5 | 7
e-mail : kozoshivatal@kozoshivatal.hu

a K6zszolgriltatr6 r6sz6r5l:
ndv: Bir6 Pdter iigyvezet6
telefor.:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevet, cimet, e-mail cim6t, telefonszim6t stb.) a Felek kizitrilag a

szerz6d6s teljesitdsdvel 6sszefiigg6 kapcsolattartris c6ljdb6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos erdekek 6rvdnyesitdse drdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds soriin a

kapcsol6d6 jogszabAlyok 6s adatvddelmi szabdlyzataik rendelkezdsei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdilkodrisiProgram
A Kdzszolgriltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitm6nyeket ds eszkdz6ket a kdzszolg6ltat6s teljesit6se kapcsiin.

Felek k6telezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsukisi Taniics hat6rozatainak.
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18. Rdszleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s bdrmetyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6sig
annak 6rv6nytelensdgdt riltapitja meg, tgy a szerz6d6s t<ibbi r6sze 6rv6nyes 6s

kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fdt a szerz6d6st nem kdtt tte volna meg.

A jelen szerztiddsben nem szab6lyozott k6rddsekben els6sorban a hulladdkr6l szolo 2012. dvi
CLXXXV. t6rvdny (Ht.), a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. ttirvdny (Kbt.), a

Magyarorszig Onkorm6nyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. tdrvdny (Mdtv), valamint a
Potgriri Tdrvenyk6nyvr6l szol6 2013. dvi V. t6rveny (Ptk.) rendelkezesei, illetve a vonatkoz6
|gazati j o gszab Al y ok i rrinyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6v6hagy6lag irj6k al6.

Biiriis, 2019. 6v d.-t-c,--',-I''t h6nap (a' n", D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Siktdsi 0t 52.

C6gjcAyz6ksz5m: 02{9064556
Ad6sz6m: 'l1 't87-2-02

L'-L
Biiriis Kiizs69 Kdzszolgdltat6
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