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HULLADtII<CIZOAIXOOASTKilZSZOLGALTATASTSZEBrZ(iNrcS

Amely ldtrej 6tt egyr 6,szrol: Dalmand Kiizs6g Onkormin yzata
sz6khelye: 72Il Dalmand, Hosdk tere 5.

PIR sziim: 415695
ad6sz6m: | 541 5699 -2-17
k6pviseli: Dr. Stammn6 Juh6sz Luca polg6rmester

mint 6nko rmdny zat, a tov6bbiakban : O n ko rminy zat

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si ut 52.
c6gj e gyzdk szirma 02-09 -0645 5 6

ad6szitma: I 1 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Ktikeny Region6lis

Hullad6kke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: I I541587-3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov5bbiakban: Kiizszolgdltat6

m6srdszrol:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kcjzott az alulirott helyen 6s napon az alirbb\

feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kozszolg6ltat6si szerzod6s megkot6sekor figyelembe vettek a

kozbeszerz6sekrSl sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzesi

6rt6khat6rok:
a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si

6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khatrirok);

b) akozponti k<ilts6gvet6srol szol6 t6rv6nyben meghatdrozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerz6si ertdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtekhatfuokat a kcizponti

toitsegvetd;ol sz6lo tcirv6nyben dvente kell meghatfurozni. Az egyes beszerz6si tilrgyak

esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatitozott '
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori k<ilts6gvet6si torv6nyben 6vente rogziteni kell.

A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szetzodls eset6ben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatirozott id6re, n6gy 6vre vagy anniil rdvidebb idore kotend6 szerzSd6s esetdn a

szerzod6s idotartama alatti ellenszolg6ltat6s ;

b) hatirozatlan idSre kdtdtt szerzod6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore

esetdn a havi ellenszolgriltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<jzt6rsas6g 2020.6vi k<izponti kolts6gvet6s6rSl sz6l6 2019. 6vi LXXI. tdrvdny

70. $ (1) bekezd6se iogziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti

kozbeszerz6si ert6khatir-202O.janu6r 1-jdtol szolgiitatirs megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6

forint.

-nf r-tfzz-.

k<itendo szerzod6s

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek
hatiiya al6.

alapj6n jelen szerzod6s nem esik a klzbeszetz6si eljar6s
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Szerzodo Felek a teleptil6si hulladdk gytijtdsdre, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6giinak biztositiisa drdekeben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d,5
jogok ds kdtelezettsdgek rendezdsere, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormiinyzati rendelet
vegrehajtds ira az al6bbi szerz6d6st kcitik meg :

1. Aszerz6d6s c6lja, a kiizszolgiltatds min6s6gi ism6rvei

1.1. Magyarorczdg helyi cinkormirnyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tcirv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 krizfeladatok k<jrdben
ell6tand6 helyi dnkormitnyzati feladatok koz€ tafiozik kiilon<isen a hullad6kgazd6lkodiis ds a
kcirnyezet-eg6szs6gtigy (ktiztisztas6g, teleptil6si kornyezet tisztas6grinak biztositiisa, rovar- ds
r6gcsril6irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. trirv6ny (a tovrlbbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezd6se
szerint a telepi.il6si dnkormiinyzat a hullad6kgazdrilkod6si k6zszolgrlltat6s elldtes6t a
k<izszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si krizszolgriltatilsi szerzdd6s ritjrin biztositja.

1.2. Jelen szerzodls az Onkorminyzat K6pviselo-testi.ilete
hatitrozata alapj6n jcitt l6tre.

Kt.sz.

1.3. A jelen szerz6d6s cdlja, hogy Dalmand K<izs6g kozigazgatdsi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznitl6) keletkezo teleptil6si szil6rd hulladdk kezel6sdre fenn6ll6 kozszolgiiltat6ssal
kapcsolatban a hatrilyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat ds a
Kdzszolgirltat6 ktizcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezettsegeit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kdzszolgiltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok
elvegz6s6vel:
Dalmand Kcizsdg kozigazgat6si teriilet6n a teleptildsi hullad6k begytijt6sdvel ds elhelyezds
c6lj6b6l t<irt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerziSddsben rrigzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s SrtalmatlanitSs6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkriz-
6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, kozszolgiitatdsi szerzod6s keret6ben:

vegyes hullad6k gytijt6se, szl,llitilsa, kezel6se heti I alkalommal
lomtalanitris 6vente egy alkalommal
elkiil<initett /szelektfv/ hullad6kgytij t6s

2.2. A Kiizszolgfltatri a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elv6gz6set2}zo.junius l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjan a KiizszolgilltatS, a Ht.-ben, illetve az id,e vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s M rinkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Dalmand Ktizs6g kozigazgat6si teriilet6n a teleptl6si hullad6k gyiijt6s6re ds kezeldsdre
irrlnyul6 kdzszolg6ltat6sok ellit6srira.

A k<izszolg6ltat6s megnevezdse: teleptl6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezelds6re ir6nyul6
kcizszolg6ltat6i feladatok ellitiisa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rlszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezdds6re tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek teri.ileti kiterjed6se: Dalmand Kdzsdg kdzigazgat6si tertilet6n.

A kozszolg5ltat6s k6r6be tartozo hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Krikdnyi Region6lis

Hullad6kkezelo Kcizpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, mukcid6si

enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvillalfsa

3.1. Az Onkormr{nyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltatds ellittirsira a Kiizszolgfltat6nak
kiziir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az O n korm hnyzat kdtele zettseget v6llal :

a) a kcizszolgrlltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgiitatil szirmira
s ziiksd ge s inform6ci 6k 6s adatok szol giilatdsfu a,

b) a kozszolg6ltat6s kor6be nem tartoz6 hullad6kgazdSlkod6si tev6kenys6gek

kcizszolg6ltat6ssal tort6no cisszehangol6sAnak el6segit6s6re,

c) a kozszolg6ltattlsnak a teleptl6sen v6,gzett mds kozszolgiltat6sokkal val6

<isszehangol6s6nak el6se git6sere,

a Kiizszolgi.Jttt(t kiziir6lagos krizszolg6ltat6si jog6nak biztositdsdra az <inkorm6nyzati

tulaj donban l6vo hullad6kgazd6lkod6si ldtesitmdnyek vonatkoz6s6ban,

a teleptil6s k<izszolg6ltat6s igenybev6telere kdtelezett ingatlanhasznii6i vonatkoz6s6ban

n6v - 6 s cimje gy zek ittadisitr a, adate g y e zet6 s re,

kedvezmdny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok Stadilsira,
az Onkormbnyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentessdg miatt felmeri.il6 kdlts6gek megterit6s6re a Koordiniil6 szerv szdmdra,

a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gytijtds6re, szhllitilsitra, kezel6s6re

szolgil6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatfirozirsira. Ennek keret6ben kijel6li - a

Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolghltat6 6tvegye k<lzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszndl6kt6l,

mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitat6 riltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,

a hulladdksziilitl jermri szdmira megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (ki.il6nos

tekintettel a t6li h6- 6s sikossdg-mentesit6sre, valamint a kozrit tirszelv6ny6be bel6g6

fadgak lev6g6s6ra),
a k<izszolg6ltat6si szerzodeskdzzetetellrol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,

gondoskodik az elktil<initett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

A Kiizszol giitatf kiitelezetts6gei:

A k<izszol g iitat6 gondoskodik :

A hhztartisban kel etkez6 :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udtiltt ds idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az elliltisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

r6szdre az dves hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatrisi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elktilonitetten gytijt<itt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrt6n6 osszegytij t6s6rol, elszrlllit6s616l 6s kezel6s6r6l'

A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hiatarthsi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hulladek cisszegytij t6s6ro l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.
3

d)

e)

0
s)

h)

i)

i)
k)

4.

4.1.
a)
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Az illtala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hullad6k
6tvdtel6rril, cisszegytij t6s6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

kcinyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
adminisztr6ci6, nyilviintart6s, adatbSzis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az dnkormdnyzattal egytittmtikcidve a fogyaszt6k szfumdra k<innyen hozzbfdrhet|
iigyf6lszolg6lat 6s ti$ekoztatitsi rendszer mtikodtet6se (Kdzponti tigyf6lszolg6lat cime:7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint a k6zszolgriltatiissal kapcsolatos lakoss5gi titjekoztatds.

4.2. A Kiizszolgiltat6 k<itelezettsdget vrlllal tov6bb6:
a) akozszolgitltatiis folyamatos 6s teljes k<ini ell6t6siira,
b) akozszolgirltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6re,
c) a kornyezetv6delmi hat6srig 6,ltal meghatarozott minositdsi osztrily szerinti

kdvetelm6nyek biztosit6sara 6s a minosit6si engeddly hulladdkgazd6lkodrisi
kozszol96ltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldt6re,

d) a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyisdgti 6s min6sdgti j6rmti, gdp, eszkoz,
berendez6s biztosit6sAra, a szi.iks6ges l6tsz6mir 6s k6pzetts6gri szakember alkalmazisira,

e) a kcizszolgSltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez sztiksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s
l6tesitmdnyek ig6nybev6tel6re,

g) nyilv6ntart6si rendszer mrikddtet6s6re 6s a k6zszolgiitatis teljesit6s6vel dsszefi.iggo
adatszolgriltat6s rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilv6ntartisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz ds folyamatos
mtik<idtet6s 6hez s ztik s6 ge s feltdtelek bi zto s it 5s5r a,

i) a fogyaszt6k szSm6ra krinnyen hozzdferhet6 iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer
mrikddtet6s6re,
a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek elint6zdsi rendj6nek meg6llapititsira,
a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a felelossdgi kcirben bekovetkezett Onkormhnyzatnak okozott esetleges kiirok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6sehez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilcinbrizo
tirm6rt6kii gytij to ed6ny ko ziil vSlaszthas son,

m) tcibblethulladdk elhelyez6s6t szolgilo, a Kcizszolg6ltat6 6ltal biztositott zsitk
forgalmazisitra,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesftm6ny dllom6nyrinak
haszniiatira.

A K<izszolgdltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szfuma OKTF-KP 12538-1012016,
P E/KFT/6 0 55 -3 I 2017, PE/KTFO I 155 -7 I 20 18, PE/KTF 0/003 63 -2 I 20 t9 .
A Ko zszo I g altatl me g fe I el 5 s 6 gi v6lem6ny6nek szdma,. KP-3 8 633 - 5 I 20lg .
A Kcizszolg6ltat6 minosftdsi enged6lydnek sz6ma: PE/KTFO 101950-2 12020.
Min6sit6si osztily: C/I.

5. Mentestil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatdrozott k<itelezetts6g6tol vis maior
esetdn, toviibbil, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitdsehez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossdg mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akozutl, amely a

i)
k)
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6.

Kiizszolgiltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes krizleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad5ly elhdrul6s6t k<iveto legkdzelebbi sz5llitdsi napon k<iteles
szolgilltatni, mely alkalommal kriteles az el6zo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti teleptil6si hulladdk elsz6llit6s6ra is.

A Ktizszolgr{ttatri jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
az rjnkorminyzat rendeletdben eloirtt6l elt6r6 tarol6eddny kihelyez6se eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommunrilis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si t<irmel6k, iillati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, sirlyri tdrgy, amely veszllyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gyiijtoberendezdst, kezelo berendezest, illetve 6rtalmatlanit6sa soriin veszelyezteti a

k<irnyezetet.)

a hulladdk nem a szabviinyos, zirt tirol6ed6nyben, illetve nem a Kilzszolgitltat6t6l
v6s6rolt jelzett zsiikban keri.il kihelyez6sre,
a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fennrill (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)
ha a t6rol6ed6ny kririil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akaddlyoz6 m6don
tribblethulladek keriilt kihelyezdsre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a trirol6ed6nyek matric6janak
hi6nya, illetve sdrtildse eseten.

7. Az alvfllalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltat6 az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t k<jteles az 6nkorm ilnyzat szirmdrabejelenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiitat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgdltatr{s teljesit6s6vel risszefliggrl adatszolg6ltatrls biztositiisa drdek6ben a

Kiizszolgriltat6 az 1./ pontban meghatdrozott szolgilltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilviintart6si rendszert k6teles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltatrlsi tertiletrol elsz6llitott
6s irtalmatlanitott telepiil6si hulladdk mennyis6g6t.

9. A ktizszolgSltatrls ig6nybev6tel6re kcjtelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesitdsdvel
kapcsolatos minos6gi 6szrevdteleit, kifogrisait irilsban a K0zszolgiitatS sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgriltatri
ktiteles azokat irdsban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre koteles a
Kiizszolgiltat6 kdrnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kozszolgLiltat6si tev6kenys6g6vel
okozati tisszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, €,szrevdtel az Onkormanyzat helyi
hullad6kkezel6si k<izszolg6ltat6s rendj6r5l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kdzszolgiltatri 30 napon beltil k<iteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onkorm inyzathoz megktildeni.
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10. Kiizszolgiltatis dija

10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmri-
szabiiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az itllami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat keret6ben az iilam beszedi
a k<izszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a krizszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolgdltat6si dij megrillapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltatrlsi dijat,
Az iilatrr e feladatainak elllt6srlra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolgdltat6, a teleptil6si <inkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
fel adatkcir6nek gy akorlisithoz sziiksd ge s.

A minisaer rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatrinak figyelembevdtelevel rendeletben 6llapitja meg a
Ko ord in6l 6 s z e rv 6ltal a ko zszol gilltat6nak fi zetendo szolgiltatits i d ij at.

10.2 A kcizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kcizszolgSltat6si dij megSllapit6sa a Ht. 46-48.9 ds

9l .$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel5en tort6nt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendci lakossdei dljak:

A termdszetes szem6ly ingatlanhasznii6k tekintetdben a kdzszolg6ltatdsi dijfizet6si
kotelezetts6 get az Onkorm6nyzat teljesiti.

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtl ds dletvitelszenien hasmiil6 termdszetes
szem6ly ingatlanhasm iio reszere, a teleptildsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ioari (gazddlkodi szervezetekt dijai:
I l0 literes ed6ny: 318,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 3 270,- Ft + AFA

c)

120 literes ed6ny: 286,- Ft + AFA
I 100 literes ed6ny: 2 943,- F't + AFA

d) Tdbbtethulladdk gyrijt6s6re szolg6l6 zsirk ira:361,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az iltalilnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
Af'R-t<irveny rendelkez6seinek megfeleloen j6mak el.

Edenym6ret Egys6gnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

Negyed6ves dij
Gt + Afa)

ll0liter 286.- 3 718,-

80 liter 262.- 3 406,-

60 liter* 243,- 3 159.-

(,-u

6



ll. Attami hullad6kgazdilkodrtsi kiizfeladat-eltritfs

1l.l Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s5ra l6trehozott szewezet
kijel6l6s6rol, feladatkrir6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatrisi

kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben

meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si

Koordindl6 ds Vagyonk ezelo Zirtk<inien Mtikddo R6szv6nyt6rsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordinii6 szew a kdzszolg6ltatisi dijakra vonatkoz6 szitmlilkat az Adatkorm.rend.
20.9 (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n dllitja ki. A kozszolgiltato hiilnyos vagy

k6sedelmes adatszolgriltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgitltat6ssal

6rintett ingatlanhasznitl6 tekintet6ben a Koordin6lo szerv 6ltal legutobb kisziiml6zott

kozszolgdltat6si dijr6l 6llit ki sz6mlit. Az ezzel osszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n

minden helyt6ll6si kdtelezettseg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltat6si

dijktilonbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgfltat6nak fizetendo esed6kes

szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l

eredo, a Koordin6l6 szery 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6nydrt a Kozszolgiitat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatisb6l

kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok k<jr6t, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizet6s

meghat6rozva az adatszolgSltatiisban, ugyanakkor velelmezheto, hogy az ingatlannal

ossieftigg6sben teljesites tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<jrben jogosult ingyenesen adatot

kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgttltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sztiks6 ges adataik me 96l lapit6sa erdekdben.

A fentiek alapj5n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kcizszolgiitatot, hogy a megkiildott ingatlanokon vdgzett

szolgiltatits6nak megfeleloen konigdlja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st

legk6s6bb az 6rtesit6s kezhezvetel6t kdveto 8 napon beltil.
A konekci6t kdvetoen - a krizszolgilltat6 elt6r6 adatszolg6ltat6sa hiany6ban - a Koordin6l6

s zerv a ko zszo I g6ltat6s i dij at az ingatlantulaj dono sn ak szimiizza ki.

ll.4 A Koordinill6 szerv akiszfumliuott 6s az ingatlanhasznii6 6ltal hat6rid6n beli.il ki nem

fizetett kozszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kozszolg 6ltat6 r6,szere a krizszolg6ltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltat6si dij meg6llapitdsSlrt felel6s

m i n i s zter 6ltal me g hat 6r o zott szolgiltattts i dij at f,r z et.

ll.6 A kdzszolgiiltat6 az OnkormSnyzat, mint ell6t6sdrt felelos Sltal kiadott

teljesltdsigazohissal igazolja, hogy a kdzszolgdltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem

meri1lt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolg6ltat6 6ltal a Koordindl6 szerv r6sz6re a

rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben trirt6n6 megktld6se a szolgSltat6si dij fizet6s6nek

feltetele.
Az $nkorminyzat kdteles a teljesitdsigazoldst a KdzszolgSltat6 rdszere a teljesit6ssel 6rintett

id6szakot kciveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazol6s

kiad6s6val alapos indok ndlktil k6sedelembe esik, rigy a kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kirit az onkorm6nyzat fele ervdnyesiteni.

ll.7 A szolg6ltatfsi dijban a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgrlltat6s teljes kdzvetlen kcilts6ge

megt6rit6sre kirul, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
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hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordinilo szerv 6ltal kijekllt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-ert6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinril6 szerv a hulladdkgazdrilkod6sikozszolgiltatrisi szerzodesHt. g2lB. 
S Q)

bekezdds szerinti megfelelos eget vizsgSlja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjan az Onkorminyzat a k<izszolgdltat6si szerzodest
annak megktit6s6t vagy m6dositris6t k<ivet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beli.il
elektronikus fton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6szdre.

12. A kiizszolgiltatrisi szerz6d6s hat6lya
Felek jelen szerzoddst 2020. jrinius 01. napj6val kezdSdo hatSllyal, hatdrozott id6re, 2022.
mSjus 31. napj6ig kotik.

Felek a szerzodest kdzds megegyez6ssel, csak irilsban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolg:iltatisiszerz6d6smegsztin6se
A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megszrinik
a ) a b enne me ghatdr o zott i dotartam I ej 6rt6val,
b ) a Kdzszol g6ltat6 j o gut6d ndlktili me gsztin6s6vel,
c) el6llissal, ha a teljesitds m6g nem kezdSd<itt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek k<izos megegyezds6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a k<izszolgdltat6si szerzod6st a Polg6ri Tcirvdnykcinyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a K<izszolgdltat6

a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgriltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet v6delmere
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srlgi d<int6s eloir6sait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek tdny6t a bir6srig vagy a hat6s6g jogerosen megiillapitotta,
a szerzod6sben megiillapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sflyosan
megs6rtette.

a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6si szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kcizszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelosegi
v6lem6nnyel.

13.2 A Ktizszolg6ltat6 a Polg6ri Torv6nyk<inyvben meghat6rozottakon trilmenoen a
kozszolgilltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
az Onkorminyzat a kcizszolg6ltatrlsi szerz6ddsben meghatdrozott kritelezettseget - a
K<izszolg6ltat6 felsz6littisa ellen6re - srilyosan megsdrti, 6s ezzel a Kcizszolgriltat6nak
kdrt okoz, vagy akad5lyozza a hullad6kgazd6lkodrisi kcizszolgdltat6s teljesit6sdt; vagy
a kozszolg6ltatrlsi szerz6d6s megkrit6s6t krivetoen hat6lyba ldpett jogszab6ly a
kdzszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy viltoztatja heg, hogy az a
Kcizszolg6ltat6nak a hulladdkgazdiikodisi krizszolg6ltatils szerz6ddsszerti teljesitdse
kcir6be tartozo l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd5lkod6si szerzod6st a k<izszolgdltat6 felmondja, a telepiilesi
dnkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodik az rij kdzszolg6ltat6 kiv6lasztitsirol.
A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgdltat6si szerzod6s felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Krizszolgriltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st vriltozatlanul
ell6tja.
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13.4 Ha a teljesites az Onkorm5nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodds

neki felr6hat6an sztinik meg, M Onkormanyzat az 6ves kcizszolg6ltat6si dij S}Yo-inak
megfelelo meghirisullsi kcitb6r fi zetes6re kdteles.

14. Elj6r6s a szerzildfis megsztin6se eset6n

A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolgiltat6 az ij
k<izszolg6ltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgirltatSst v6ltozatlanul ell6tja.

A hullad6k gazdillkodirsi kozszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se eset6n a kozszolg6ltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait aKozszolgiitato a

teleptil6si dnkormdnyzatnak akozszolgitltat6si szerzod6s megsz[in6se napj6n ifiadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymfls

sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltl nem tudj6k

elj6r6s lefolytat6s6ra a Pecsi J6r6sbir6s6g, illetve 6rtdkhatdrt6l fiiggoen a
illet6kesseg6t k0tik ki.

kciz<itti t6rgyal6sok

rendezni, a bir6s6gi
Pecsi T6rv6nysz6k

16. Itrtesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell

foglalni.
A szerzod€s teljesit6s6vel kapcsolatos i.igyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat r6szdrol :

n6v: Dr. Stammn6 Juhrisz Luca polg6rmester

telefon: 06-721 539-006
e-mail : dalmandT 21 I @gmail.com

a Kiizszolg 6ltat6 r6sz6r6 I :

n6v: Bir6 Pdter tigYvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonszdmit stb.) a Felek kizix6lag a

,r"rrod65 teljesit6s6vel 6sszefligg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az abhoz kapcsol6d6

egydb jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

tup.rotOaO jogszabdlyok 6s adatv6delmi szabitlyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-DrfvaHullad6kgazdilkodisiProgram
A K6zszolg6ltat6 kriteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkdzoket a kdzszolgtitaths teljesit6se kapcs6n.

Felek k6telezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben lelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bir6s6g
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annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja fleg, rigy a szerzod6s tdbbi resze 6rvdnyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktl bdrmelyik Fel a szerzod6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. trirv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g cinkorminyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny (Mritv), valamint a
Polgari Tcirv6nyk<inyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab iiyok i rany ad6 ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utdn, mint akaratukkal mindenben
megegy ezot, j 6vilhagy6lag irjrik al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikt6si rit 52.

C6gjegyz6ksz6m : 02-09-064556
Ad6sz6m; 11 541 5A7.2-02

Dalmand Kiizszolg6ltat6
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