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HULLADEKGAZDAT.,TouAST rozszolcAlrarAs t szup,;z6nns

Amely l6trejott egyr6szrol: Csik6st6tt6s Kiizs6g Onkormdnyzata
sz6khelye: 7341 Csik6st6ttos, Hunyadi ter24.
PIR sz6m: 417819
adoszdm: I 5 41 7 8 1 1 - | - 1 7

kdpviseli: Kreb Imre polg6rmester
mint Onko rmdny zat, a tov6bbi akban : 6 n ko rmhny zat

m6sreszt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korl{tolt Feleldss6gii Tdrsasfg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c6gj egyzdk szdma'. 02-09 -0 64 5 5 6

ad6szdma: I 1 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 (P6cs-Kcikdny Regionrilis
Hullad6kkezelo Kcizpont)
KSH szilma: 1 1 541 587-38 1 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Kcizszol g6ltat6, a tov6bbiakban : Kiizszol g6ltat6

- toviibbiakban egytittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbiak
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzodes megkot6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzesekrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-5t, mely szerint a kozbeszerzesi
ert6khatrirok:

a) europar uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si es koncesszi6s beszerzdsi
drt6khat6rok (a tovdbbiakban : uni6s drt6khatrirok) ;

b) akdzponti krilts6gvet6srol sz6l6 t6rv6nyben meghatirozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtekhat6rokat a kdzponti
koltsegvetesrol sz6l6 tdrv6nyben dvente kell meghatdroznl Az egyes beszerzdsi tirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s ertdkhatiirokat a mindenkori kdltsdgvetdsi tdrvenyben dvente r6gziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgilltatiis becsiilt drtdke olyan szerz6dds eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb idore kritendo szerzod6s eset6n a
s zerzodd s i dotartama al atti ellens zolgdltatds;

b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzod6s vagy n6gy dvndl hosszabb idore kdtend6 szerzodes
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsas6g 2017. evi koltsegvetesdrol sz6l6 2016. 6vi XC. torv6ny 70. $ (1)
bekezdese rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rtdkhat6r 2017.janu6r 1-jdtol szolgiitatits megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjirnjelen szerzod6s nem esik a kozbeszerzdsi elj6r6s
hattiya ala.

Szerzodo Felek a telepiil6si hulladdk gyujtds6re, sz6llit6sra 6s kezelesre vonatkoz6
kcizszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
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jogok ds kcitelezetts6gek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sitra az al6bbi szerzod6st kcitik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok kor6ben
ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok koz6 tartozik kiikjnosen a hulladdkgazd6lkodds 6s a
k<irnyezet-eg6szs6gtigy (kciztisztas6g, teleptilesi kdmyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcs616irt6s).

A hulladekr6l s2616 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezdese

szerint a telepi.il6si 6nkorm6nyzat a hullad6kgazddlkod6si kcizszolg6ltat6s ell6t6s6t a

k<izszolg6ltat6val k6t6tt hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6des ritj6n biztosida.

1.2. Jelen szerzodds az dnkorminyzat Kdpvisel6-testiilete 6112019. (X.22) sz. KT.
hatirozata alapjan jdtt ldtre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Csik6stottos Kdzsdg kiizigazgatdsi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovribbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6lo) keletkezo teleptil6si szil6rd hulladek kezel6sdre fenn6l16 kcizszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 kdzcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghatArozott feladatok
elv6gz6s6ve1:

Csik6st6ttos Kcizs6g kiSzigazgat6si tertiletdn a telepiil6si hullad6k begyrijtdsevel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l torten6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezeles6vel ds 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drdva Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkciz-

6s ldtesitm6nydllomdny6nak igdnybevdtelevel-, kdzszolgriltatdsi szerzod6s kereteben:

- vegyes hullad6k szrillit6sa heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
- elktildnitett /szelektiv/ hullad6kgytijtds gyrijtoszigetes 6s hdzhoz meno rendszerben
- z<jldhullad6k gytijtds dvente I alkalommal

2.2. A Kiizszolgfltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset2020.januar l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapj6n a Ktizszolgfiltatfi, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak ds az <inkormrinyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Csik6stottos Kozs6g kozigazgat6si teri.ileten a teleptilesi hulladdk gytijtdsdre ds kezeldsdre
ir6nyul 6 kozszolgirltatdsok ell6t6s6ra.

A kozszolg6ltatiis megnevez6se: telepi.il6si hullad6k gyiijt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6
kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahintartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r€,szdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezddsere tekintettel.

A kdzszolg6ltat6s teljesitds6nek teri.ileti kiterjeddse: Csik6stottos Kozseg kozigazgatisi
teri.iletdn.
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A kdzszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcikdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trako6llom6son, illetve m6s, kcirnyezetv6delmi, mtikdd6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. AzOnkormhnyzatkiitelezetts6gvfllakisa

3.1. Az Onkormrinyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgdltat6nak
kizdr6lagos j ogot biztosit.

3.2. AzOnkorminyzat kotelezettsdget v6llal:

a) a kdzszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ellititsithoz a Kiizszolgflltat6 szdmira
sztiksdges inform6ci6k 6s adatok szolgiiltat6s6ra,

b) a kozszolg6ltatrls kdrdbe nem tartoz6 hullad6kgazdrilkod6si tev6kenysdgek
kdzszolg6ltat6ssal tort6no <isszehangol6srlnak elSsegitds6re,

c) a kozszolg6ltat6snak a telepiil6sen v6,gzett m6s kozszolgiitat6sokkal val6

osszehangol6s6nak elose git6sdre,

d) a Kiizszo I g iitat6 kiz6ro I ago s kozszolgtitat6si j o g6nak bizto s it6sara,

e) a teleptil6s kozszolgiitat6s ig6nybevdteldre kdtelezett ingatlanhasznhl6i vonatkoz6s6ban
ne v - e s cimj e gy zek ittadtrsir a, ad ate gy e zet6 s re,

D kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiadisitra,
g) az Onkorm(nyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 k<iltsegek megterit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmfira
h) a telepiil6si igenyek kiel6git6sdre alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitirsdra, kezeles6re

szolgiilo helyek 6s l6tesitmenyek meghatdrozirsitra. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a krizszolg6ltat6 6tvegye k<iztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a K0zszolghltat6 6ltal alkalmazott gdpjinmrivel nem tud behajtani,

i) a hulladdksz6llit6 j6rmri szdmdra megfelelo ritviszonyok biztosit6siira, (kiilonds
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k<izrit rirszelv6ny6be bel6g6

fadgak lev6gris6ra.),
j) akdzszolgitltat6si szerz6dds kdzzeteteler6l a helyben szokisos m6don gondoskodik,

k) gondoskodik az elki.ildnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi feltdteleinek
megszervezds6rol.

4. AKdzszolgiitat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kozszolgilltat6 gondoskodik:
- A hivtart6sban keletkezo:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiilo ingatlanok eset6ben az elliltilsi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.
47.9 (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhasznrll6k rdszdre az 6ves hulladdkgazd6lkod6si

krizszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)
ii. Elkiil<jnitetten gytijtott hulladek hdzhozmeno rendszerrel 6s gytijt6szigeteken
iii. Lom hulladdk 6vente egyszeri alkalommal
iv. zoldhullad6k 6vente I alkalommal

tortdno osszegytij t6serol, elsz6llit6sdr6l 6s kezeles6r6l.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hintartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyrijt6sdrol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

- Az iitala tizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgyujto udvarban a hullad6k

6tvetel6rol, osszegytijt6s6rol, elsz6llit6s6r6l es keze16s6rol.
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b) Admini s ztr ativ feladatok :

- krinyvel6s,sziimvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrdci6, nyilvintart 6s, adatbinis-kezelds
- joei tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtikddve a fogyaszt6k szhmira konnyen hozzdferhetb
tigyf6lszolg6lat 6s ti$ekoztatdsi rendszer mtikodtet6se (Kcizponti tigyfdlszolg6lat cime:7632
Pdcs, Sikl6si u. 58.), valamint a kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jekoztat6s.

4.2. A Ktizszolgiltat6 kdtelezetts6get v6llal tovdbb6:
a) akdzszolg1,ltatds folyamatos ds teljes koni ell6t6s6ra,
b) akozszolgdltatds meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6re,
c) a ktirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositdsi oszttiy szerinti

ktivetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si engedely hullad6kgazd6lkodrisi
kcizszo196ltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megletdre,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyisdgri 6s minos6gti j6rmti, gdp, eszkdz,
berendezds biaosit6siira, a sziiksdges l6tsz6mri 6s kdpzetts6gri szakember alkalmazdsira,

e) a krizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vitheto teljesit6sdhez sziiksdges
fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6gzes6re,

0 a kozszolg6ltat6s ktirdbe tartoz6 hullad6k kezel6sdre meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek igdnybevdtelere,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikddtetesdre ds a kozszolgiitatis teljesites6vel dsszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6sdre,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si ds adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz ds folyamatos

mtik<idtet6 s6hez sztiks6 ge s fe ltdtel ek b izto sit 6sir a,
i) a fogyaszt6k szilm6ra k<innyen hozziferhet5 iigyfdlszolg6lat 6s tdjekoztat6si rendszer

mtikcidtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elintdz6si rendjdnek meg6llapitilsiira,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz szi.iksdges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a felelossdgi krirben bekcivetkezett Onkormiinyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

I) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtesdhez azingatlanhaszn6l6 legaldbb 2 kiikinbrjzo
rirmert6kri gyrij tSeddny kriztil v6l aszthas s on,

m) tribblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Krizszolg6ltat6 6ltal biaositott zsiik
forgalmazisira,

n) a Mecsek-Dfixa Hullad6kgazdrilkod6si Program eszkoz- ds l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
hasznillatira.

A Kdzszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod6si engeddlyenek sz6ma: OKTF-KP 12538-1012016,,
PE/KFT/6055-3 t2017, PE/KTFO n55-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 t2019
A Kozszol g6ltat6 megfelelosd gi velem6nydnek szdma: KP-3 8633- 5 12019.
A K<izszolg6ltat6 minosit6si enged6ly6nek sztrma; PE/KTFO 105727-212019.,
PE/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 I 2019.

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghatirozott kotelezettsdgdtol vis maior
eset6n, tovdbb6, ha az 6nkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkcizelitdsdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentesseg, illetve egyeb okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a
Kiizszolg6ltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kdzszolgiltatil az akaddly elhrirul6s6t kdveto legkcizelebbi szrillit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<jteles az elozb elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti telepi.il6si hulladdk elsz6llitrisdra i s.
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6. A Kiizszolgiltat6jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az dnkorm6nyzat rendelet6ben el6frtt6l eltero trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a telepi.il6si (kommun6lis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag
keri.ilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpit6si tcirmeldk, rillati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladek, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyfl6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, sulyri titrgy, amely veszelyedeti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrong6lhatja a

gyiijtoberendezest, illetve irtalmatlanitrlsa sor6n veszdlyezteti a kcirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zitrt tiroloed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
v6s6ro lt j elzett zs 6kb an keriil kihelyez6 sre,

a hullad6k oly m6don keri.il kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdrtilt ed6ny)
ha a t6rol6edeny kdriil szabiilytalanul, annak mozgatiist 6s tirit6st akad{,lyozo m6don
tdbblethullad6k keriilt kihelyezesre
amennyiben a tdrol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a t6roloed6nyek matricdjitnak
hi6nya, illetve s6ri.il6se eset6n.

7. Az alvdllalkoz0 I teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Ktizszolg{ltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgiltat6 az

alv6llalkoz6 igdnybevetel6t kdteles az Onkorm {nyzat szirmira bejelenteni.
7.2. A Felek rogzitik, hogy az alvdllalkoz6 tevekenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Kiizszolgriltatris teljesitdsdvel osszefiiggo adatszolgriltat6s biaosit6sa erdek6ben a

Kiizszolg6ltatf az 1./ pontban meghatitrozott szolg6ltatiisi teriiletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltatrisi teri.iletrol elsz6llitott
es 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyi s6g6t.

9, A kozszolg6ltat6s ig6nybevetel6re kotelezettek a k<izszolg6ltat6s teljesft6s6vel
kapcsolatos minosdgi 6szrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiltatf sz6khely6re
(7632 Pecs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kdzszolgiltat6 koteles ir6sban 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre
koteles a Kdzszolgiltat6 kcimyezetszennyezes eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si
tev6kenysdgdvel okozati dsszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az

Onkorm6nyzat helyi hulladdkkezel6si kdzszolg6ltat6s rendjdrol sz6l6 rendeletenek
rendelkezes6t kifog6solja, a Kiizszolg6ltatti 30 napon beltil koteles az iigyiratot - a panaszos

egyidejti 6rtesit6se mellett- az Onkorm ilnyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgdltatrisdija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6si drjat a Magyar Energetikai 6s Kdzmu-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n azilllami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben azillam beszedi

a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hulladekgazd6lkod6si
kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6ert felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatirsi dijat,
Az tilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szewezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz letre.
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A helyi kdzszolg6ltat6, a teleptil6si iinkorm6nyzat, valamint a hulladekgazdrllkoddsi
l6tesftm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informiici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gyakorl6srihoz sztiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij felosztiis6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a krizszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2

A kdzszolgfiltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij megrillapitilsa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 64 I 2008. (III. 2 8. ) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tortdnt.

Az ingatlanhaszn6l6k 6ltal fizetend6 iiritdsi dijak:

Lakoss6gi dijak:

60 literes ed6ny: 2lg,-Ft+ Afa*
80 literes ed6ny: 106,- Ft + Afa

110-120 literes ed6ny: 252,-Ft + Afa
240 literes ed6ny: 318,- Ft + Afa

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

60 literes edeny: 243,-Ft+ Afa
70 literes eddny: 250,- Ft + Afa

I l0-120 literes edeny: 280,- Ft + Ata
240 literes ed6ny: 353,- Ft + Afa

60 literes ed6ny: 219,-Ft+ Afa
80 literes eddny: 106,- Ft + Afa

110-120 literes eddny: 252,-Ft + Afa
240 literes eddny: 318,- Ft + Afa

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds 6letvitelszenien hasm6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhaszn616rdszdre, a telepiildsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazokis alapj6n.

Tdbblethullad6k gytij tds6re szol 9616 zsirk tna: 3 6 1,- Ft+A fat db.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hatillyos
AFA torvdny rendelkez6seinek megfeleloen j6mak el.

11. Alamihullad6kgazdilkodisikiizfeladat-elL{tis
I l.l Az 6llami hullad6kgazddlkod6si kcizfeladat ellSt6s6ra letrehozott szervezet
kijel<ll6sdr6l, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezettsdgek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (l) bekezdesben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladekgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezeli) Zirtkcirtien Mrikddo R6szvdnytarsasdgot jelolte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szrlml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgiiltat6s alapj6n 6llitja ki. A kcizszolgdltato hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgiltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatdssal
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drintett ingatlanhasznil6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6ml6zott
kozszolg6ltat6si dij161 6llit ki szitmlilt. Azezzel <isszeff.igg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kotelezettseg a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolg6ltat6si
dijki.ilOnbcizet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a k<izszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes
szolgiitatitsi dijba besz6mida. A kcizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal kiSllitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezmeny6rt akozszolgitltat6t terheli a felelossdg.

I1.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megSllapitja azon ingatlanok kclr6t, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizetds
meghat6rozva az adatszolgttltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeftigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kdrni az illetdkes hatos6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hifunyzo
ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapit6sa drdekdben.
A fentiek alapj6n rOgzitett ingatlanok adatait a Koordin6lo szerv megkiildi a

kcizszolg6ltat6nak. es felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgiitatirs6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az ertesit6s kezhezveteldt ktiveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kovetoen - a kcizszolgdltat6 eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordinril6
szerv a kci z s zo I g 6ltat6s i d ij at az ingatl antul aj d o n o s n ak szitmlinza ki.

I 1.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszntio 6ltal hat6ridon belill ki nem

fizetett kcizszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

1 1.5 A Kdzszolgiitat6 reszere akozszolgitltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6s6ert

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdiikodSsi kozszolg6ltat6si dij megrillapit6s66rt felelos
miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat fizet.

1 1.6 A kdzszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint elkit6s6rt felelos 6ltal kiadott
tetjesitdsigazoldssal rgazolja, hogy a kdzszolgiiltato teljesit6sevel kapcsolatban kifog6sa nem

mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kcizszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6szere a

rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tortdno megktildese a szolgitltat6si dij fizetdsdnek

feltdtele.
Az 0nkorm inyzat kciteles a teljesitesigazolilst a Kozszolgiitato rdszere a teljesitdssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitdsigazolis
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel

kapc so I atban ke I etke zo kir irt az Onkorm6n y zat f ele drvdny e siteni.

ll.7 2016. jirlius l. napj6t6l a szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdiikoditsi kdzszolg6ltat6s

teljes kozvetlen kdltsege megterit6sre keriil, igy a haszonanyag drtdkesit6serol a Koordiniilo
szerv gondoskodik rigy, hogy a kozszolg6ltato valamennyi haszonanyagot koteles a

Koordinrilo szerv 6ltal kijelcilt szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtekesit6sbol eredo

bevetel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerzodes Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kcizszolg6ltat6si szerzod6st

annak megkotdsdt vagy m6dosit6s6t kcivetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv reszere.
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12. A kiizszolgdltatrisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janudr 01. napj6val kezdodo hatilllyal, hatilrozott idore, 2024.
december 31. napj6ig k6tik.

Felek a szerzild|,st k<jzos megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolg6ltatfsiszerz6d6smegsziin6se
A krizszolgdltat6si szerzod6s megsz[inik
a) a b erne me ghatitr o zo tt i d6tartam I ej 6rt6val,
b) a Kdzszolgriltat6 j o gut6d ndlktili megszrin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesites m6g nem kezdod<itt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek krizds megegyezes6vel.

l3.l Az Onkormdnyzat a k6zszolg6ltat6si szerz6ddst a Polg6ri Torvenykiinyvben
meghatarozott felmond6si okokon ttlmenoen akkor mondhatja fel, ha a
Kdzszolg6ltat6

o a hulladekgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t5sa sor6n a kcimyezet vddelmdre
vonatkoz6 jogszabdlyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi drintes eloir6sait sulyosan
megs6rtette, es ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

. a szerz6d6sben megiillapitott k<itelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hulladdkgazd6lkod6si k<izszolgdltat6si szerz6d6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Ktizszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelosdgi velemdnnyel

13.2 A Kozszolgitltat6 a Polgari Ttirvdnykcinyvben meghatilrozottakon tflmenoen a
kozszolgdltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

. az Onkormilnyzat a kcizszolg6ltatisi szerz6ddsben meghatdrozott kdtelezettsdgdt -
a Kcizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Ktizszolg6ltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

. a kozszolg6ltat6si szerzodds megkcit6s6t kcivetoen hatrllyba ldpett jogszabdly a
kdzszolg6ltat6si szerzodes tartalmi elemeit rigy v|,ltoztatja meg, hogy az a
Kozszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatils szerzod6sszerti
teljesit6se ktir6be tartoz6l6nyeges ds jogos drdekeit jelentos m6rtdkben serti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzodest a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepi.ildsi
tinkorm6ny zat haladektal anul gondo sko dik az rij krizszo I g6ltat6 kiv6laszt6s ar6 l.

A fentiek teljestil6se eset6n akozszolgirltatSsi szerz6dds felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a krizszolg6ltato a hullad6kgazdrllkod6si kcizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a
szerzodds neki felr6hat6an sztinik meg, az dnkormanyzat az eves k<izszolg6ltat6si dij 50%-
6nak megfelelo meghirisul6si kdtbdr fizet6s6re kdteles.

14. Eljdris a szerzddils megsziin6se eset6n
A kcizszolgriltat6si szerzodes megszrin6se vagy megszrintetese eseten a Kdzszolg iitato az ij
k6zszolg6ltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltat6st vdltozatlanul elkida.
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A hullad6kgazdiikodirsi k<izszolg6ltat6si szerzod6s megszrin6se eset6n a kdzszolgdltatds
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo i.igyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kdzszolgdltat6 a

telepiil6si onkorm6nyzatnak akozszolgirltat6si szerzodes megsztin6se napjan fttadja.

15. Jogvitfk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymds k<iz<jtti t6rgyal6sok
sor6n i gyek eznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6rds lefolytat6s6ra a Pdcsi J6r6sbfros6g, illetve 6rt6khat6rt6l fligg6en a P6csi Tdrv6nyszek
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, ktivetel6st (r6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6sdvel kapcsolatos iigyintlzesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat r6sz6rol:
n6v: Kreb Imre polgdrmester
telefon: 741462-573
e-mail: onk@tolna.net

a Kiizszolg 6ltat6 r6szdro I :

ndv: Bir6 Pdter iigyvezeto
telefon: 721805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkoddsi Program

A Kcizszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 letesitmenyeket 6s eszkdzoket a kdzszolg6ltat6s teljesitese kapcs6n.

Felek kotelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens69

Amennyiben jelen szerz6d6s bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6sdg, vagy bfr6s6g

annak 6rvdnytelens6g6t 6llapitja ffieg, tgy a szerzodds tdbbi r1sze 6rvenyes 6s

kikenyszeritheto, kiveve, ha an6lki.il b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerzodesben nem szabdlyozott kdrdesekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrveny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkorminyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torvdny (Motv), valamint a

Polg6ri Torv6nykdnyvr6l sz6lo 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o gszab6ly o k ir6nyado ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s

megegy ezot, j ov6hagy6 lag irj 6k al6.

drtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

D6l-Kom NonProfit Kft.r
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Kiizszolg6ltat6


