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HULLAD r xca znAr,xonA s r xdz s z o r, cAr,ra rA s I szup<Zou n s

amely l6trejritt egyrdszt Cserdi Kiizs6g Onkorm6nyzata
sz6khely: 7683 Cserdi, F<i u. 59.
PIR sz6m:556101
ad6 szirn: I 5 5 5 6 I 0 5 -2-02
k6pviseli : Bogdrln Lilszl6 polgiirmester
m i nt 6 nkorm iny zat (a to vribb iakban : 6 n ko r m 6ny zat)

m5sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunrilis Szolgdltatt6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gfi Tr{rsasfg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c 6 gS e gy zdkszdma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szitrna: I I 5 4 | 5 87 -2 -02
KUJ szama:100279306
KTJ szlma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul laddkke zelo Kdzp ont I ;
KSH sz6ma: 1 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint K<izszol griltat6, a tovribbiakban : Kiizszo lgrlltat6

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - krizcitt az alulirott helyen 6s napon az alihbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzldes megk<it6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekrtil sz6lo 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzesi
6rtdkhatarok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatitrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khatrirok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khatrirok) ;

b) akozponti ktilts6gvet6sr<il sz6l6 tcirv6nyben meghatirozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatiirok (a tovrlbbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak eset6ben alkalmazartd6 nemzeti 6rt6khatrlrokat a krizponti
ktilts6gvet6srtil sz6l6 ttirv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si tdrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s 6rt6khatarokat a mindenkori krilts6gvet6si trirv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitat6s becsi.ilt 6rt6ke olyan szerzodl,s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatfirozott id6re, n6gy 6vre vagy awfil nividebb idore k<itendiS szerzod6s eset6n a
szerziSdds idotartama alatti ellens zolghltatds;

b) hatitrozatlan id6re kdtdtt szerzldds vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore k<itend<i szerzbdds
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<jzt6rsas6g 2019. 6vi krilts6gvet6s6rdl sz6l6 2018. 6vi L. t<irv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti krizbeszerzdsi
6rt6khat6r 2019.janurir l-jdt6l szolgdltatds megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapftj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6rris
hatilyaal6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re, szAllitflsra 6s kezel6sre vonatkoz6
k<izszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kritelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi cinkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sitra az al6bbi szerz6d6st kdtik meg:

1. Aszerz(ldfls c6lja
1.1. Magyarorszirg helyi <inkormirnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok kdr6ben
ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok koze tartozik kiikin<isen a hullad6kgazd6lkodiis 6s a
krirnyezet-egeszs6giigy (koztisztas6g, teleptil6si k6rnyezettisztasdganak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a teleptil6si <inkormrinyzat a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolgiitat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolghltatisi szerzod6s titjSn biaositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyzat K6pviselo-testtilete'?91 t{. (X.\..?L...) Kt.sz.
hatitrozata alapjrin j<itt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes celja, hogy Cserdi Kdzs6g k6zigazgatrisi tertiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn5l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznillo) keletkezo teleptil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiitattlssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabrilyoknak megfeleloen az Onkormr[nyzat 6s a
Kdzszolgf,ltat6 k<izdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kcitelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Ktizszolgdltatrit az alibb meghat6rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Cserdi Kdzs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k begyrijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l trirt6n6 rendszeres elszdllitris:ival a szerzod6sben r<igzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitiisiival - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-
6s ldtesitm6ny6llomiiny6nak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolg6ltatdsi szerzodds keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, szillit6sa, kezeldse heti 1 alkalommal
- lomtalanitds 6vente egy alkalommal
- elki.ikinitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. AKilzszolgitltat6 a 2.1. pontban meghatirozott feladatok elv6gz6set2020.janu6r l-j6n
megkezdi.

2,3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabiiyoknak 6s az cinkorminyzati rendeletnek megfelel5enkizitr6lagosan jogosult Cserdi
Kdzs6g kozigazgatiisi tertilet6n a telepi.il6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re irtinyul6
ko zszol giitat6sok e I I 6tiis ara.

A k<izszolgrlltattis megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir5nyul6
kozszolgiltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6
ahiztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetk5pezo vegyes hullad6krira is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A k0zszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Cserdi K<izs6g kdzigazgat6si teriilet6n.
A krizszolgriltatas k6r6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcik6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, krirnyezetv6delmi, mtik<id6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesftmdnyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvrillalfsa
3.1. Az Onkorm6nyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6sara a Kiizszolgiltat6nak
kizir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az O nko rm inyzat kritelezetts6get vrillal :

- a kdzszolgiitatds hat6kony 6s folyamatos ellittdsiltoz a Kiizszolgflltatf szAmdra
sziiks6 ge s inform6c i 6k 6 s adatok szol giitatis itr a,

- a k<izszolgrlltat6s kdr6be nem tartozS hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kozszolgiltatiissal t<irt6no <isszehangol6srinak el6segit6s6re,

- a kozszolgilltatrisnak a telepi.il6sen v6,gzett miis krizszolg6ltat6sokkal val6
<isszehangolis:inak elSsegit6s6re,

- a Kiizszolgilltat6 kizrir6lagos kiizszolgiitatrisi jogrinak biztosit6srira,
- a telepiil6s k<izszolgtiltat6s ig6nybev6tel6re kritelezettingatlanhaszniili vonatkoz6silban

n6v-6scimjegyz€kiiadilsina,adategyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok ifiadisdra,
- az Onkormanyzat itltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertilo krilts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmdra,
- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szillitisdra. kezel6s6re

szolgii6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatitrozisira. Ennek keretdben kijekili - a
Kiizszoigiltatrival egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgiltat6 ifivegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszniil6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgfiltat6 6ltal alkalmazott glpjirmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillit6 j6.rnii szirmdra megfeleki ritviszonyok biztosit6sara, (ktil<incis
tekintettel a t6li h6- 6s sfkossrig-mentesft6sre, valamint a k<izut rirszelv6ny6be bel6g6
faigakleviryilsitra),

- akozszolgrlltatdsi szerzoddskdzzetetellr6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktildnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgiltat6 gondoskodik:

- A hiztartisbankeletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfutbsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
r{szdre az 6ves hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolgiitatAsi dij 50%-6t kell megSllapitani.)

ii. Elkiikinitetten gytijt<itt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrt6n<i ri s sze gytij t6 s 6rri l, elszilllitdsin6 I 6 s keze I 6 s 616 l.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezohinartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
6sszegyrij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.
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- Az iitala tizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tvdtel6r6l, <i ssze gyiij t6s6r6 l, el sz6llit6sriLr6l 6s kezel6s6r6l.

b) Admini s drativ feladatok :

- kdnyvel6s, szlmvitel,b6rszamfejtds
- admini silrdcio, nyilv6ntart is, adatbhzis-kezelds
- jogi flgyvitel
- adatszolg5ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmtik<idve a fogyaszt6k szitmira k<innyen hozzAferhetis
tigyfelszolg6lat 6s ti$lkorutdsi rendszer mtikridtet6se (Krizponti iigyf6lszolghlat cime: 7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgiltat6ssal kapcsolatos lakossiigi ti$ekoztatds.

4.2. A Kdzszolgfltat6 kcitelezetts6 get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes kcini ellStfisina,
b) akozszolgdltatas meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesft6s6re,
c) a kdmyezetv6delmi hat6s6g riltal meghat6rozott minSsit6si osztiiy szerinti

k<ivetelm6nyek biztosft6siira 6s a minosft6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiitatisi szerzSd6s hatrilyoss6grinak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a krizszolgilltatils teljesit6sdhez sziiks6ges mennyis6gti 6s minos6gri j6rmri, gip, eszkoz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sztiksdges l6tsz6mri 6s kdpzetts6gti szakember alkalmazhshra,

e) a kozszolgdltatris folyamatos, biztonsdgos 6s bovithet6 teljesit6s6hez sz0ks6ges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

f) a kozszolgriltat6s kcir6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghatdrozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilviintartiisi rendszer mtikodtet6sdre 6s a krizszolgiitatis teljesit6s6vel dsszefiiggo

adatszol griltaflis rendszere s telj e sitdsdre,
h) a nyilv6ntartSsi, adatkezel6si es adatszolg6ltat6si rendszer l6trehozas6hoz 6s folyamatos

mrik<jdtet6 s6hez sztiks6 ges felt6telek biztosit isdr a,

i) a fogyaszt6k szimrira k<innyen hozzflferhet6 tigyfelszolg6lat 6s trijekoztat6si rendszer
mrik6dtet6s6re,

j) afogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitdsdra,
k) a tev6kenys6g ellltrls6hoz sztiksdges biztositrlssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kcirben bekdvetkezett Onkormfunyzatnak okozott esetleges kSrok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gytijt6s6hez az ingatlanhasznilo legal6bb 2 kiil<inbdzS
tirm6rt6kti gyrij t6 ed6ny kdziil v6laszthas son,

m) tcibblethullad6k elhelyezds6t szolg6l6, a Kozszolgiitat6 tiltal biztosftott zsik
forgalmazilsdra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrlsi Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6nyrlnak
haszndlathra.

A Kozszolgiltat6 hullad6kgazdtilkod6si enged6ly6nek szSma; OKTF-KP12538-1012016,
p E/KFT/6 0 55 -3 t2017, PE/KTFO I 155 -7 t2018, PE/KTFO/oo3 63 -2 I 20 19.
A Kdzszol g 6ltat6 me g felel6 s6g i v6lem6ny6nek szima; KP -3 8633- 5 120 19 .

A Kcizszolg6ltat6 min6sit6si engeddly6nek szitma: PE/KTFO105727-212019.,
PE/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 t20 19.
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5. Mentestil a Kiizszolgflltatfl a 4.1 pontban meghatdrozotl k<itelezetts6g6t6l vis maior
eset6n, toviibbii, ha az Onkormrinyzat nem biZosft az ingatlartok megk<izelit6s6hez olyan
ritviszonyokat lh6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan ak6rutt/, amely a
Kiizszolgiltatri g6pj6rmtiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biztosftja. Ez esetben a
Kdzszolgflltat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkcizelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az eloz6 elmaradt szallitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti teleptildsi hullad6k elsz6llitiis6ra is.

6. A Kiizszolgiitat6jogosult megtagadni a hullad6k elszallftris6t:
- az tinkormriny zat r endelet6ben eloirtt6l elt6ro trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a trirol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartozo anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si t<irmel6k, tillati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 trryag, nagyobb terjedelmti, stilyri tirgy, amely veszllyezteti a
hullad6kszlllitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongiilhatja a
gytijt6berendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitSsa sor6n veszdlyeileti a
k<irnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, zArt tilrol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolgdltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zsitkb an keriil ki helyez6 sre,

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyezl,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatiisakor a kisz6r6diis
vesz6lye fennrill (nemlezirt illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a trirol6ed6ny kcirtil szabilytalanul, annak mozgatiist 6s tirit6st
tribblethullad6k kertilt kihelyez6sre

akadiiyoz6 m6don

- amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tarol6eddnyek matricrijrinak
hiinya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alviiltlkozr6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgiitat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A K1zszolgiltatd az
alv illlalko z6 i g6nyb ev6te I 6t kdte I e s az O n ko rm 6ny zat szirmir a b ej elenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltatit rigy felel,
mintha maga jartvolna el.

8. A Kiizszolgriltatr{s teljesit6s6vel risszeftiggrl adatszolgrlltat6s biaositrisa 6rdek6ben a
Kdzszolgiltat6 az l./ pontban meghatfurozott szolgiiltatiisi teriiletre vonatkoz6an elkiikinitett
nyilv6ntartdsi rendszert k<iteles vezetni, mely tartalwMZA a szolgiitattisi teriiletr6l elsztillitott
6s iirtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A k<jzszolgdltatils ig6nybev6tel6re kcitelezetteknek a kozszolgiitatds teljesft6s6vel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifog6sait iriisban a Kiizszolgiitat6 sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kdzszolgiltat1
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kcileles a
Kdzszolgiltatti k<irnyezetszenrryez6s eset6ben, ha az a kozszolgiltatisi tev6kenysdgdvel
okozati <isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si kozszolgilltat6s rendj6r<il sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kdzszolgidtat6 30 napon beliil k<iteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm ilnyzathoz megktildeni.
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10. Kdzszolgfltatrflsdija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmti-

szabilyozirsi Hivatal javaslatSnak figyelembev6tel6vel az illetdkes miniszter rendeletben

illapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a atapjrln az iilami hullad6kgazd5lkod6si krizfeladat keret6ben az iilam beszedi

a kcizszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolgfultat6knak a hullad6kgazd6lkodrisi

kozszolgilltat6si dij meg6,llapitits66rt felel6s miniszter 6ltal meghatitrozott szolgilltatitsi dijat,

Az iilam e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinrll6 szerv)

hozl6tre.
A helyi kozszolgbltat6, a telepiil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informilci6t, ami a Koordiniif szew

feladatk<ir6nek gy akorlis6hoz sziiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kcizszolg6ltatrisi dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben illlapitja meg a

Koo rdin616 s ze rv 6ltal a kozszolgiltat6 nak fi zetend6 szolghltatits i dij at.

10.2 A k6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazott k<izszolg6ltatrisi dij meg6llapitisa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412003. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndlhk dltal fizetendd lakassdei d{iak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniilk
k<itelezetts eget az Onkormilnyzat telj e siti.

tekintetdben a kozszolgSltatdsi dijfizet6si

Ed6nym6ret Darabsz6m Egys6gnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

110 liter 76 88,-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49r-

*a3g512014. (xll.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszr 5lo rdszdre, a telep0l6si dnkormrinyzat 6ltal kiadott igazolils alapj6n'

b) Ipari (qazddlkodd szervezeted dtiai:
110 literes ed6ny: 98'- Ft + AFA
120 literes ed6nY: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6nY: 985,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
1100 literes ed6ny:

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

887,- Ft + AFA

d) Tabbl ethull addkgytijt6s6re szolg6l6 zsik 6ra: 3 6 l,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ado megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

ApR-t<irveny rendelkez6 seinek me gfeleloen j 6rnak el.
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11. Athmihullad6kgazd6lkodfsikiizfeladat-elldtds
11.1 Az 6llami hulladdkgazdrllkod6si k<izfeladat elliltisira l6trehozott szervezet
kijeltil6s6rSl, feladatkdr6rol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kcitelezettsdgek r6szletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (I[. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrllkod6si
Koordinill6 6s Vagyonkezelo Zdrrtkcinien Miikddo R6szvdnytiirsasrigot jel<ilte ki.

11.2 A Koordin6l6 szerv akozszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szimlikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgiltat6s alapjan allitja ki. A k<izszolgiltato hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolgdltatdsa eset6n a Koordiniil6 szerv a nem megfelelo adatszolgdltatiissal
drintett ingatlanhasznill6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv altal legut6bb kiszimliaott
kiizszolgiitatrisi dijr6l 6llit ki szAml6t. Azezzel risszeftigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helytrill6si k<itelezettsdg aKozszolgrlltat6t terheli. Az igy keletkez6 k6zszolg6ltat6si
dijktilcinbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgiitatirsi dijba beszimitja. A krizszolgdltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltat6sdb6l
eredo, a Koordin6l6 szerv altal nem megfelelo adattartalommal kirlllftott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmdnylrt aKozszolgilltat6t terheli a felekiss6g.

11.3 A Koordindl6 szew az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgirltattisb6l
kiindulva megrillapitj a azon ingatlanok k<irdt, amelyre nincs kcjzszolgriltatasi dijfizet6s
meghatinona az adatszolgirltatilsban, ugyanakkor v6lelmezheti|, hogy az ingatlannal
<isszefiiggdsben teljesitds tdrtdnt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgirltatrisb6l hiimyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjin rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szery megkiildi a
kozszolgiitat6nak, 6s felhivja a kOzszolgiltatlt, hogy a megktildritt ingatlanokon v6gzett
szolgiitatSsrinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiitatist
legk6s<ibb az 6rtesit6s kezhezveteldt kdveto 8 napon beliil.
A konekci6t kdvet<ien - a krizszolgiitato eltdrri adatszolgiitatiisa hiriny6ban - a Koordin6l6
szerv a kii zszolgiitatrisi dij at az ingatlantul aj dono sn ak szirmlLzza ki.

ll.4 A Koordinii6 szerv akiszdmlirzott 6s azingatlanhaszndl6 Sltal hat6ridon beliil ki nem
frzetett ko zszolgiitatris i dij b ehaj t6s a 6rdek6 b en i nt 6 zkedik.

11.5 A Ktizszolgiitat6 r€szlre akozszolgiitatisi szerzoddsben r<igzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6'16 szerr a hullad6kgazdilkodasi k<izszolg6ltatrlsi dij meg6llapitdsircrt felelds
m i ni s zter riltal me ghat itr o zott szol giitatits i dij at fi zet.

11.6 A ktizszolgiitato az Onkormiinyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
teliesltdsigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kozszolgitltat6 iital a Koordin6l6 szew r6sz6re a
rendszeres adatszolgiiltatiis keret6ben t<irtdno megktild6se a szolgiitatisi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat ktiteles a teljesit6sigazolilst a Krizszolg 6ltat6 rdszdre a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kdvet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormrlnyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6srival alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, ugy a kozszolgiltat6 jogosult ai ezzel
kapc solatban keletkez i5 kar il az Onkorm iny zat fel6 6rv6nye siteni.

d"-t -=
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ll.7 A szolgiiltatrisi dijban a hullad6kgazdiikodisikozszolgdltat6s teljes kdzvetlen kdlts6ge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6sdr6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordin6l6 szerv riltal kijelolt
szervezstnek 6tadni. A haszonanyag-drt6kesit6sbol ered6 bevetel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdrilkodSsi kcizszolg6ltatilsi szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6s eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjan az Onkorminyzat a ktizszolg6ltatasi szerz6d6st

annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t kovet6en halad6ktalanul, de legk6sSbb 8 napon beltl
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgriltatfsi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napjival kezdSd6 hatiillyal, hatirozolt id6re, 2029.
december 31. napjdig kotik.

Felek a szerz6d6st kdzds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolgriltat6si szerz6d6,s megsz[inik
a) a benne meghatbr ozott i d6tartam lej 6rtdx al,
b) a Kozszol g61tat6 j o gut6d n6lki.ili megsz[in6 s6vel,

c) elslLissal,haateljesit6s m6g nem kezdSddtt meg,

d/ felmond6ssal
e) a felek k<izos megegy ezds6vel.

13.1 Az $nkormanyzat a kcizszolg6ltat6si szerzbdlst a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben

meghatirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Ktizszolgiitat6
a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgtlltat6s ell6t6sa sor6n a kcirnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s el6ir6sait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy ahat6s6g joger6sen meg6llapitotta;

- a szerz6d6sben meg6llapitott k<itelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette;
- a trdtaA6kgazd6lkodiisi kdzszolg6ltat6si szerzodest az Onkorminyzat felmondja, ha a

K<izszolgriltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A KdzszolgiitatS a Polg6ri T<irv6nyk<inyvben meghatirozottakon trilmenoen a

k<izszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az flnkorm6nyzat a kdzszolgilltatisi szerzoddsben meghatitrozotl kdtelezettsegdt - a

Kcizszolgdltat6 felsz6lit6sa ellendre - stilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozzaa hullad6kgazddlkod6sikozszolgirltatris teljesit6s6t; vagy

- a kcizszolg6ltatrisi szerzod6s megkdtds6t k<ivet6en hatrilyba l6pett jogszabrily a

kdzszolgiitatiisi szerz6d6s tartalmi elemeit rigy villtoilatja meg, hogy az a

Kdzszolg6ltat6nak a hulladdkgazdillkodilsi k<izszolg6ltat6s szerzod6sszeni teljesit6se

k6r6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a k<izszolgilltat6 felmondja, a telepiil6si

dnkorm6ny zathaladdktalanul gondoskodik az nj k<izszolg6ltat6 kivrilasnisin6l.
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A fentiek teljestildse eset6n akdzszolgilltat6si szerz6dds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKdzszolghltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiltatrist v6ltozatlanul
ellitja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szprzodls
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormrinyzat az 6ves kdzszolgriltatrisi dij S}Yo-imak
megfelelo meghiirsul6si kritb6r fizet6s6re kciteles.

14. Eljdrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolgtiltatrlsi szerzbd€s megsztindse vagy megsziintet6se eset6n a Kozszolgilltat6 az ij
kdzszolgflltat6 kivrilasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napigakdzszolgdltat6st vdltozatlanul ellitja.
A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgriltat6si szerzrid6s megsz[in6se eset6n a kdzszolgLiltatSs
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v<i iigyek iratait 6s nyilvrlntartrlsait a K<izszolgitltat6 a
telepiil6si cinkonnrinyzatnak akozszolg6ltatAsi szerzildl,s megsziin6se napjrin Stadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrlkat elsosorban az egymis k6z<itti trirgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit'it a Felek tdrgyalils ftjan 60 napon beltil nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6srira a P6csi Jrirrisbir6s6g, illetve 5rt€khatirt6l fiiggoen a P6csi Tcirv6nyszdk
illet6kess6g6t k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz<ici6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st irrisba kell
foglalni.
A szerzild1s teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm funyzat rdszdri|l:
n6v: Bogd6n Liszl6 polgiirmester
telefon: 06-7 3 I 47 2-297
e-mail : j egy zo @bicserd. hu

a Kiizszolg iitat6 r 6szdrol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezetri
telefon: 721805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonszimrit stb.) a Felek kizirolag a
szerziid1's teljesit6s6vel cisszeftiggS kapcsolattartris c6ljrib6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egy6bjogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszabalyok 6s adatv6delmi szabilyzataik rendelkez6sei szerint jrirnak el.

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrilkodr{si Program
A Kdzszolgdltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Drila Hullad6kgazddlkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesftm6nyeket 6s eszk6zdket a kdzszolgriltatrls teljesit6se kapcsiln.

Felek kcitelezetts6get viillalnak, hogy akivetik magukat a Tiirsuldsi Tan6cs hatdrozatainak.

6.-,--
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes bSrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja freg, rigy a szerzodes tdbbi r€sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLil. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXX. t<irv6ny (MOtv), valamint a

Polg6ri T<irvdnyk<inyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tcirvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

iryazati j o gszab6lyok iranyad6ak.

Cserdi, 2019,6v ot't' h6nap \4. nap
D6l-Kom NonProfit Kft.
7632 P6'cs, Sikl6si 0t 52.

D6t-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgfltat6
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