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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATAST SZNNZOOf S

amely ldtrejdtt egyrdsZ: Crin Kiizs6g Onkormdnyzata
szdkhely: 7843 Crin, F6 u. 78.
PIR sz6m: 555160
ad6szrim: I 5555 166-l-02
k6pviseli: Ddme Szil6rd polg6rmester
mint dnkorm6nyzat (a tov6bbiakban: 6nkormdnyzat)

masrdszt: D6l-Kom D6l-Dunintriti Kommunilis Szotg6ltat6
Nonprofit Korftitolt Felel6ss6gt T6rsasig
szdkhelye: 7632 Pdcs, Sikl6si tt 52.
c6gj egyz6ksz6m a: 02-09 -0645 5 6
ad6szrima: I 1541587 -2-02
KUJ sziLrna: 100279306
KTJ szima: 100468989 /P6cs-Kdkdny Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpont/
KSH sziima: I 1 541 58'l -381 I -57 2-02
kdpviseli: Bir6 Pdter i.igyvezet6
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltatd

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerz6d6 felek jelen kdzszolgdltatiisi szerzod6s megkdt6sekor figyelembe vettdk a
kd,zbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIll. tv. 15. $-61, mely szerint a kcizbeszerz6si
6rtdkhatiirok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kdzbeszerz6si ds koncesszi6s beszerzdsi
drt6khatdrok (a tovribbiakban: uni6s drtdkhatiirok);

b,) a kdzponti k6lts6gvetdsr6[ sz6l6 tdrvdnyben meghat6rozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s
beszerzdsi 6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatdrok).

(3) Az egyes beszerz6si tiiLrgyak esetdben alkalma,,and6 nemzeti drtdkhatiirokat a kdzponti
kdltsdgvetdsrol sz6l6 tdrvdnyben 6vente kell meghat6romi. Az egyes beszerz6si t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott -
uni6s 6rtdkhatiirokat a mindenkori kdlts6gvet6si tdrvdnyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerzddds esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hati$ozott id6re, ndgy dvre vagy ann6l rdvidebb id6re k6tend6 szerz6d6s eset6n a
szerz6d6s idotartama alatti ellenszolgiiltatris;

b) halArozatlan id6re kdtdtt szerz<id6s vagy n6gy 6vndl hosszabb idrire k6tend6 szerz6d6s
esetdn a havi ellenszolgiiltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar KdztArsas6g 2019. 6vi kriltsdgvetds6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. g (1)
bekezd6se r<igziti, hogy a Kbt. 15. g (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerz6si
drtdkhatdr 201 9. janurir l -j 6t6l szolgriltat6s megrendeldse eset6ben: I 5,0 milli6 forint.

Felek meg6ltapitjik, hogy fentiek alapjan jelen szerz6d6s nem esik a k<izbeszerz6si eljrlrris
hat6lya aki.
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Szermdd Felek a teleptil6si hulladdk gyiijt6s6re, szillitrlsra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltatds folyamatoss6g6nak biaosit6sa drdekdben a telepiil6si hulladdkhoz kapcso[6d6
jogok ds kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormiinyzati rendelet
v6grehajtasrira az al6bbi szerz6d6st kdtik meg:

l A szerz6d6s c6lja
l.l, Magyarorszig helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi ktiziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok kdz6 tartozik kiil6niisen a hullad6kgazdrilkodris ds a
kdrnyezet-egdszs6giigy (kdaisaasdg, telepiil6si kdmyezet tisztasiigiinak biztositiisa, rovar- ds

r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l szolo 2012.6vi CLXXXV. t6rvdny (a tovdbbiakban: Ht.) 33. $ (l ) bekezd6se
szerint a telepiildsi dnkormrinyzat a hullad6kgazddlkodasi kdzszolgriltatds ell6tris6t a
kdzszolgdltat6val kdtdtt hullad6kgazddlkodisi k6zszolg6ltatisi szerzod6s [tjdLn biztositja.

hatarozata alapjrfur jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerz6dds c6lja, hogy Cun Kdzs6g kiizigazgatasi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosoknrll, hasznril6knril (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasmil6) keletkezd telepiildsi sziLird hulladdk kezeldsdre fenn6ll6 k6zszolgiiltat6ssal
kapcsolatban - a hatrilyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkorm6nyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezettsd geit szabilyozza.

)
2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgrilta t6t az ali$b meghatiirozott feladatok
elvdgzds6vel:
Cr.in K6zs6g kdzigazgatdsi teriiletdn a telepiil6si hullad6k begyiijt6sdvel ds elhelyez6s c6lj6b6l
tdrt6n<i rendszeres elszallitris6val a szerz6d6sben rdgzitefi id6ta(amban, valamint kezel6s6vel
6s rirtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkodisi Program eszkdz- ds

[6tesitm6ny6llomrinyanak ig6nybevdteldvel-, kdzszolg6ltatdsi szerz6dds keret6ben:

- vegyes hulladdk gyiijt6se, szallit6sa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanitiis 6vente k6t alkalommal
- elktildnitett /szelektiv/ hulladdkgyfijt6s

2,2. A Kdzszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatrirozott feladatok elv6gzesdt 2020. januir l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapj6n a Kiizszolgriltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabriLlyoknak ds az dnkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizdr6lagosan jogosult Crin
Ktizsdg k6zigazgatasi teriiletdn a telepiil6si hulladdk gyiijtds6re 6s kezel6s6re irrfuyul6
k6zszolgdltatrlsok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltatris megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijtdsdre 6s kezeldsdre inlnyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok ell6trisa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszndl6
a h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t k6pez6 vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezddsdre tekintettel.



A k6zszo196ltat6s teljesitds6nek teriileti kiterjeddse: Crin Kdzs6g kiizigazgatiisi teriilet6n.
A krizszolgriltatds kdr6be tartoz6 hulladdk elhelyezdse ds kezeldse: a K6k6nyi Regiondtis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy 6trak6rillomason, illetve m6s, kdmyezetvddelmi, mtikdd6si
engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezeki ldtesitm6nyben.

3. AzOnkormrinyzatkiitelezetts6gvdllaldsa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolgiiltatds ell6tasrira a Kiizszolgdltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3,2, Az 6nkormdnyzat kdtelezettsdget v6llal:
- a kdzszolgAltat6s hatdkony 6s folyamatos ellatAsdhoz a Kiizszolgdltati szAmAra

sztiks6ges informrici6k ds adatok szolgriltatiisrira,
- a kdzszolgiiltatris kdr6be nem lartozo hulladdkgazdrilkoddsi tev6kenys6gek

k6zszol griltatrissal tdrtdn6 6sszehangol6sAnak ekisegit6s6re,
- a kdzszolgriltat6snak a telepiil6sen v6gzett mas kdzszolg6ltatiisokkal val6

6sszehangoliisiinak el6segit6s6re,
- a Kiizszolgfltat6 kizrir6lagos kdzszolgiiltatrisi jogrinak biztositris6ra,
- a telepiilds kdzszolgiiltat6s igdnybev6teldre kdtelezett ingatlanhasznail6i vonatkozis6ban

ndv- 6s cimjegyz6k 6taddsrira, adategyezetdsre,
- kedvezmdny, mentess6g esetdn annak alapjdul szolgril6 adatok etadas6ra,
- az Onkorm6nyzat el:al rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmertil6 kdltsdgek megtdrit6sere a Koordindl6 szew szitmita,
- a telepUl6si ig6nyek kiel6gitdsdre alkalmas hullad6k gyrijt6sdre, szA it6s6ra, kezeldsdre

szolgril6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghatii,rozds6ra. Ennek keretdben kijeldli - a
Kiizszolgdltat6val egyeztetve - MokaI a gyrijttipontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgaltat6 6tvegye kdzter0leten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKd.zszolgirltatti 6ltal alkalmazott gdpjrirmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszA\ib j rmii sz6mira megfelelo ritviszonyok biztositrisAra, (kiikinds
tekintettel a tdli h6- 6s sikossiig-mentesitdsre, valamint a kdztt rirszelv6nydbe bel6g6
farigak levrig6srira),

- a kcizszolg6ltatrisi szerz6d6s kdzz6tdtel6r6l a helyben szokrisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiil6nitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezds616l.

4. AKiizszolgdltatrikiitelezetts6gei:
4.1,
a) A kdzszolgiiltat6 gondoskodik:

- A h6ztart6sban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellet6si id6szak 6 h6nap -
6prilist6t szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszniil6k
r6sz6re az 6ves hulladdkgazd6lkoddsi kOzszolg6ltat6si dij 50%-rit kell megdllapitani.)

ii. Elktildnitettengytijtdtthulladdk
iii. Lom hullad6k dvente k6t alkalommal
t6rt6no 6sszegyi.ijtdsdr6l, elsz.illitrisrir6l 6s kezel6sdr6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo h6ztart6si hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegytijt6s6r6l, elszrillit6s6r6l 6s kezel6sdr6l.
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- Az ttltala iizemeltetett hullad6kgyrijtri ponton, hullad6kgyiijtS udvarban a hullad6k
6tv6tel6r<il, 6sszegyrijt6s6r6l, elszillitrisrir6l 6s kezel6sdr6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvelds, szirnvitel, b6rszamfejt6s
- adminisztr6ci6, nyilviintartds, adatb6zis-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolgdltatdLs

c.) az Onkorm inyzattal egyiittmfikddve a fogyaszt6k szimira kdnnyen hozzAferhelo
iigyf6lszolgrilat 6s t6jdkoztatdsi rendszer miikddtetdse (Kdzponti tigyf6lszolgrilat cime:7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint a ktizszolgrlltat6ssal kapcsolatos lakossrigi trij6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgriltat6 kdtelezettsdget v6 al tovibb6:
a) akdzszolgd.ltatirs folyamatos 6s teljes kdril elldt6srira,
b) a kdzszolg6ltatiis meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6re,
c) a kdmyezetv6delmi hat6s6g 6ttal meghatatozott min<isitdsi osztrily szerinti

kdvetelm6nyek biaositrisdra 6s a minosit6si engedely hullad6kgazddtkodisi
kdzszolgdltatrisi szerzod€s hatdlyoss6gritrak idej e alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolgriltatris teljesitdsdhez sziiks6ges mennyis6gri ds min6sdgii jrirmii, gdp, eszk6z,
berendez6s biaositris6ra, a szi.iksdges l6tszimf 6s kdpzettsdgli szakember alkal mazisdra,

e) a k6zszolg6ltatris folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet5 teljesit6s6hez sziiks6ges
fej lesa6sek 6s karbantart6sok elv6gz6sdre,

f) a kdzszolg6ltatrls kdr6be tartoz6 hulladdk kezelds6re meghatArozott helyek 6s

l6tesitm6nyek igdnybev6tel6re,
g) nyilvrintart6si rendszer m(kddtet6sdre ds a k6zszolg6ltatAs teljesitdsdvel 6sszeftiggo

adatszolg6ltatds rendszeres teljesitdsdre,
h) a nyilvantan6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatdsi rendszer ldtrehoztis6hoz ds folyamatos

mrikddtet6s6hez sztksdges feltdtelek biaositasara,
i) a fogyasa6k sz6mara k6nnyen hozz|f€rheto iigyf6lszolgdlat ds trlj6koaattisi rendszer

mrikiidtet6s6re,
j) a fogyasa6i kifogrisok 6s dszrev6telek elintdzdsi rendjdnek megrillapitri*iLra,
k) a tevdkenys6g ell6t6sdhoz sziiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nytjt a felel6ss6gi ktirben bekdvetkezett Onkormrinyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gyi.ijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 legalibb 2 kiil6nbdz6
iirm6rtdkii gyrijt6eddny kdziil viilasZhasson,

m) tdbbtethulladdk elhelyez6sdt szolgril6, a Kdzszolgaltat6 6ltal biztositott zsiik
forgalrnazdsita,

n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- ds l6tesitm6ny rillomrinyrinak
haszn6latdra.

A Kdzszolgdltat6 hulladdkgazdrilkodrisi engeddlydnek szima: OKTF-KP/2538-10/2016,
PE/KFT/6055-3 12017, PE IKTF O I 155-7 I 2018, PE/KTFO/00363 -2 12019.
A Kdzszolg6ltat6 megfelel6sdgi vdlem6nydnek szrima: KP-38633-512019.
A Kdzszolgriltat6 min6sit6si engeddly6nek szitma'. PE/KTFO/05727-212019.,
PE/KTF O/04759 -6 t2019., PE/KTFO/06748-2 t2019.
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5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatArozott kdtelezettsdgdt6l vis maior
esetdn, tovabbd, ha az dnkormiinyzat nem biaos(t az ingatlanok megkozel(tds6hez olyan
irtviszonyokat ih6- ds sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jdrhatatlan a k6z6tl, amely a
Kiizszolgiltat6 gdpjrirmriveinek balesetmentes kdzleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolg6ltat6 az akadiiy elhriLrulisrit kdvet6 legkdzelebbi sz6llitrisi napon k6teles
szolgiiltatni, mely alkalommal kdteles az eloz6 elmaradt szallitdsi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri telepiil6si hullad6k elszillit6s6ra is.

A Kiizszolgriltat6 jogosult megragadni a hulladdk elszallitrisrit:
- az dnkormiinyzat rendeletdben eloirtt6l elt6r6 t6rol6eddny kihelyezdse eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommunrilis) hullad6k kdr6be nem tartozl anyag

keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, k<i-, 6pit6si riirmel6k, ellati tetem, mar6, m6rgezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srllyri tirgy, amely vesz6lyezteti a
hullad6kszellitassal foglalkoz6 alkalmazott eg€szs6g6t, vagy megrongtilhatja a
gyrijtoberendez6st, kezel6 berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a
kdrnyezetet.)

- a hulladdk nem a szabv6nyos, ziirt tiirol6eddnyben, illetve nem a K6zszolg6ltat6t6l
viisiirolt jelzett zsiikban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6eddny mozgatesakor a kisz6r6diis
veszdlye fenn6ll (nem lezert, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a trlrol6ed6ny k6rtil szabdlytalanul, annak mozgatiist 6s tiritdst akad6lyoz6 m6don
tdbblethullad6k keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzese bevezet6sre keriil - a tiirol6eddnyek matricdjanak
hiiinya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvrillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgitltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A K zszolgiltat' az
alvrillalkoz6 igdnybevdteldt kdteles az Onkorm6nyzat sziirn6ra bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvrillalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8' A Ktizszolgrlltatis teljesitdsdvel dsszefiiggo adatszolgiiltat6s biaosit6sa drdekdben a
Kiizszolgriltatri az l.l pontban meghat6rozott szolgiiltatrisi teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilventartAsi rendszert k<iteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elszellitott
6s Artalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A k<izszolg6ltatrls ig6nybev6tel6re kotelezetteknek a kdzszolgiiltatiis teljesit6sdvel
kapcsolatos min<is6gi dszrevdteleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgdltat6 sz6khely6re (7632
P6cs, sikl6si u. 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a K6zszolg6ltat6
kdteles azokat iriisban, l5 napon beliil megvrilaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre koleles a
Kiizszolgriltatri kd,rnyezetszennyezds esetdben, ha az a kdzszolg6ltatiisi tev{kenysdgdvel
okozati dsszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrev6tel az Onkorm6nyzat hetyi
hullad6kkezel6si kdzszolgriltat6s rendjdr6l sz6l6 rendeletdnek rendelkezdsdt kifog6solja, a
Kti-zszolg6ltat6 30 napon beli.il kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onkorm6nyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatdsdija
10.1. A hullad6kgazddlkodrisi kdzszolg6ltatrisi dijat a Magyar Energetikai ds K6zmii-
szabdlyozrisi Hivatal javaslatrinak figyelembevdteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Hl. 32/A. $-a alapjan az fillami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az dllam beszedi
a k6zszolg6ltatiisi dijat 6s kifizeti a k<izszolgiiltat6knak a hullad6kgazdilkodisi
k6zszolg6ltatrisi dij meg6llapitrisridrt felelos minisaer riltal meghatrirozott szolgriltatrisi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6trisrira koordiniil6 szervezetet (a tovdbbiakban: Koordinrll6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi kdzszolgriltat6, a teleptildsi dnkormiinyzat, valamint a hullad6kgazddlkoddsi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrlci6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatk6rdnek gyakorklsrihoz sziiksdges.
A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett kdzszolgiiltatrisi dij feloszuisrinak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv iiltal a kdzszolgriltat6nak fizetend6 szolgdltat6si dijat.

10.2 A k6zszolgdltat6 riltal alkalmazott kdzszolg6ltatrisi dij megrillapitrisa a Ht.46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (1II.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrtdnt.

Urit6si diiak:

a) A termiszetes szemily ingatlanhaszndl6k dltal fizetendd lakossriqi diictk:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasm6l6k tekintetdben a kdzszolgiiltatisi dijfizetdsi
kdtelezettsdget az Onkormiiny zat teljesiti.

Ed6nym6ret Darabszim Egysegnyi iiritdsi dij
(Fr + Afa)

I l0-120 liter 90 88,-

80 liter 0 65i
60 liter* 0 19,-

ra 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedill 6s dletvitelszeriien haszniil6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszndl6 rdszdre, a telep0ldsi dnkormenyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (eazddlkod6 szervezetek) diiai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 Iiteres ed6ny: 985,-Ft+AFA

c) A Ht. 9l. S 6) bekezdds szerinti kt;ltsdwetdsi szervek ds lzocidlis intdzmdnvek cliiai;
ll0 literes ed6ny: 88'- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Ta b b I e t hu t I adi k gyiij tdsdre szolgritd zsik ir a: 3 6 1,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az altalAnos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA+Orrr6.ry rendelkezdseinek megfelel6en j6mak el.

&*.^



11. Allamihullad6kgazddlkodisikiizfeladat-eltftds
1l.l Az 6llami hulladdkgazdrilkodrisi kdzfeladat ellitrisrira ldtrehozott szeryezer
kijel6t6s6r6l, feladatkdrdr6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolga1p1tirsi
kdtelezetts6gek reszletes szabrilyair6t sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. iendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Hr. 321A. g (l) bekezd6sben
meghatarozott feladatokra Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrilkodrisi
Koordin6l6 6s Vagyonkezeki Z6rtkdnien MUk6d6 R6szv6nytrirsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a k6zszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szrimkikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolg6ltatiis alapjrin dllitja ki. A k6zszolg6ltat6 hirinyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltatrisa eset6n a Koordinril6 szery a nem megfele16 adatszolgriltatiissal
drintett ingatlanhaszn6l6 tekintetdben a Koordinril6 szerv eltal legut6bb kis=ziml6zott
kdzszolgriltatiisi dij161 5llit ki szaml6t. Az ezzeldsszeff.igg6sben keletkez<i dijkonekci6 eseten
minden helytrilkisi kdtelezettsdg a K<lzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez6 k6zszolg6ttatrisi
dijkiil6nbcizet pozitiv mdrleg6t a Koordinril6 szerv a kdzszolgaitatOnak fizetend6 e-seddkes
szolgiiltatiisi dijba beszimitja. A kdzszolgriltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolg6ltatris6b6l
eredo, a Koordiniil6 szerv iiltal nem megfelelo adattartalommal kiellitott .ri-ta*ut
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6( a K6zszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

1l'3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kcirdt, amelyre nincs k6zszolgriltatrisi dijfizetds
meghatdrozva az adatszolgalratrisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, ho{y az ingatlannal
dsszeftiggdsben teljesitds tdrtdnt. A Koordinril6 szerv e k6rben jogosult-ingyeneseln adatot
k6mi, az illetdkes hat6sdgt6l a 20. g (1) bekezd6s szerinti ada-tszotgattiiasUOt tririnyzo
ingatlanok 6s sziiksdges adataik megrillapitiisa drdekdben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megkiildi a
kdzszolgriltal6nak, ds felhivja a k6zszolgiiltat6t, hogy a megktlddtt ingatlanoko"n vdgzett
szolgriltatiisdnak megfelel6en konig6lja a 20. g 1l) ueteiies szerini adatszolg6ltatrist
Iegk6s6bb az drtesitds kezhezvdtel6t k<ivet6 g napon beliil.
A konekci6t kcivet6en - a kdzszolgiiltat6 elt6r6 adatszolg6ltat6sa hiriny6ban - a Koordin6l6
szerv a kcizszolgriltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak sztmliaza ki.

ll-4 A Koordinril6 szerv a kiszimki zotl es az ingatlanhasznril6 riltal hat6rid6n beltil ki nem
fizetetr kdzszolgdltat6si dij behajtrisa 6rdek6ben intEzkedik.

1l'5 A K6zszolg6ltat6 rdszdre akdzszolgaltatAsi szerz6d6sben rdgzftett feladatok ellit6sridrta Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrilkoddsi kdzszolg6ltat6si dij meg6llapitrisri6( felel6s
miniszter iiltal meghatrirozott szolgdltatdsi dijat fizet.

I1.6 A k6zszolgiiltat6 M onkormiinyzat, mint ell6t6sdrt felel<is 6ltal kiadott
teljes[tdsigazoltissal igazolja, hogy.a kdzszolgrittat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kdzszolg6ltat6 6ltal a Kooidiniil6 szerv ieszere a
rendszeres adatszolgdltat6s keretdben td(6n6 megkiilddse a szolgriltauisi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az onkormrinyzat kdteles a teljesit6sigazolast a Kdzszolgriltat6 rdsz6re a teljesitdssel 6rintett
id6szakot k6r'et6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az onkorm inyzar a ielj esitdsigazotris
kiad6srival alapos indok n6lkiil..k6sedelembe eiik, rigy a k6zszolgiltato jogosult J. ezzel
kapcsolatban keletkez6 k6rrit az Onkorm inyzat fel€, drvenyesiteni.

.L^,,^_
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ll;l A szolgriltat6si dijban a hullad6kgazd6lkodasi kdzszolgriltat6s teljes kdzvetlen k6ltsdge

megtdrit6sre keriit, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik tigy,

hogy a k6zszolgdltat6 valameruryi haszonanyagot kdteles a KoordinAl6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-drt6kesit6sb6t ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti

meg.

ll.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si k6zszolgrlltat6si szerz6d6s Ht. 92,ts. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6seg6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (4) bekezddse alaplin az Onkormrinyzat a kdzszolg6ltat6si szerz6d6st

annak megkdt6s6t vagy m6dos(t6set kdvet6en haladdktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil

elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatflya
Felek jelen ...rrdd6rt 2020. januir 01. napjrival kezd6d6 hatallyal, hat5,rozott idore,2029.

december 31. napj6ig kiitik.

Felek a szerz6ddst k6zds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjrik'

13. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s megszffn6se

A ktizszolg6ltat6si szerzdd6s megsztinik
a) a berure meghallrozott id6tartam lejriLrt6val,

b) aKdzszolgitltat6 jogut6d ndlkiili megsziinds6vel,

c) el6lkissal, ha a teljesit6s mdg nem kezd6ddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k6zds megegYez6sdvel.

l3.l Az $nkormanyzat a kiizszolgriltatrisi szerzdd6st a Polgari Tdrv6nyktinyvben

meghatarozott felmondasi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a K6zszolg6ltat6
-- 

-- u frufl"aetgazd6lkod6si kdzszolgdLltat6s ell6t6sa solfur a kiimyezet v6delmdre vonatkoz6

jogszab6ly-ok vagy a rit vonatkiz6 hat6s6gi d6ntes el6irrisait srilyosan megs6rtette, ds

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta;
_ u 

"r"rr6desben 
meg6llapitott k6telezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sr.ilyosan

megsdrtette;
- a hulladdkgazd6lkoddsi

K6zszolg6ltat6 nem
v6lem6nnyel.

k6zszolg6ltat6si szerz6ddst az Onkormiinyzat felmondja, ha a

rendelkezik min6sitdsi enged6llyel vagy megfelelos6gi

|3.2AKdzszolgdltat6aPolgririTdrvdnykdnyvbenmeghatarozottakonttlmen6ena
kdxzotg6ltatisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az" ont<orman yzal a kdzszolgriltat6si szerz6d6sben meghat6rozott kdtelezettsdgdt - a

K6zszolgtiltat6 felsz6lit6sa el-ien6re - srilyosan megsdrti, es ezzel a Kdzszolgiltat6nak

krfut okoi, vagy akadiiyozza a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszol96ltatris teljesit6sdt; vagy

- a kdzszolgriltatrisi szerzod6s megk6tds6t kdvetoen hatrilyba l6pett jogszabrily a

kdzszolg6llatasi szerz6dds tartalmi elemeit rigy v6ltoaatja meg' hogy az a

Kozszoigaltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s szerzSddsszeni teljesitdse

k6r6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s mdrt6kben sdrti'

r33 Ha a hullad6kgazd6lkodrisi szerz<iddst a kdzszolgSltat6 felmondja, a telepilldsi

dnkormanyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kdzszolg6ltat6 kiv6[aszt6ser6l.

t,.u--



A fentiek teljesiilese eset6n a kdzszolg6ltat6si szerzodds felmonddsi ideje 6 h6nap.
A felmonddsi id6 alatt a Kdzszolgiiltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
elldtja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormii,nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6dds
neki felr6hat6an sziinik meg. az Onkorm6nyzat az dves kdzszolg6ltat6si dij s}%-irliak
megfelelo meghirisukisi kritbdr fi zetdsdre kiiteles.

14. Eljirris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgriltatrisi szerz6d6s megsziindse vagy megsziintetese esetdn a Kdzszolg6ltat6 az tij
kdzszol96ltat6 kiv6lasa6sdig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolg6ltatiist vriltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolgiiltat6si szerziidds megszrin6se eset€n a k0zszolg6ltat6s
elletAsaval kapcsolatos, folyamatban l6v6 Ugyek iratait 6s nyilvantartrisait a Kdzszolg6ltat6 a

telepiil6si 6nkormrinyzatnak akdzszolgAltatitsi szerz6dds megsziin6se napjrin dtadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat els6sorban az egym6s kdzdtti targyalasok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyal6s ritjdn 60 napon beliil nem tudjdk rendezni, a bir6sdgi
eljrir6s lefolytat6s6ra a Pdcsi J6r6sbir6srig, illetve drt6klatrirt6l ff.igg6en a P6csi T6rv6nyszdk
illetdkessdg6t kt tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irisba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesit6sdvel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nkorm6nyzat rdszdrol
n6v: Ddme Szilard polgrirmester
telefon: 06 -7 2 / 580 - 122
e-mail: jegyzo@kovacshida.hu

a Kiizszolgdltat6 r6sz6r6l:
ndv: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon:72/ 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevet, cimdt, e-mail cim6t, telefonszrLrn6t stb.) a Felek kiz rilag a
szerz6d6s teljesit6sdvel 6sszeftigg6 kapcsolattart6s c6ljdb6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egydb jogos 6rdekek 6rvdnyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sordn a

kapcsol6d6 jogs zabiiyok 6s adawddelmi szabiiyzataTk rendelkezdsei szerint j6mak el'

11. Mecsek-Dr{vaHullad6kgazd6lkod{siProgram
A Kcizszolgdltat6 k6teles igenybe venni a Mecsek-Drriva Hullad6kgazd6lkoddsi Projekt

keretdben megval6sul6 l6tesitmdnyeket 6s eszkdztiket a kdzszolg6ltat6s teljesitdse kapcs6n.

Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Trirsulisi Tan6cs hat6rozatainak.

('*u.-
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz<idds bri,rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6srig
annak 6rvdnytelensdg6t 6llapitja meg, [gy a szerz6d6s t6bbi rdsze 6rv6nyes ds
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha andlkiil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.
A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t6rv6ny (Ht.), a kd,zbeszerzdsek6t sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a
Magyuorszirg 6nkormii.nyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrv6ny (MOtv), valamint a
Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
figazati jogszabily o k iranyad6ak.

Crin,2019. 6v 2019 ll0Y, 2 lOnap nap
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