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HULLADEKGAzDAT-,rouAsI rozszor,cAlrarAsr szERz6uns

amely ldtrejdtt egvr6szt: Darf ny Ktizs6g Onkorm 6n yzata
sz6khely: 7988 Dar6ny, Riik6czi u.12.
PIR sz6m: 397218
adoszdm: 15397218- 1- I4
kepviseli : Vill6nyi Liszl6 polg6rmester
mint rinkorm tny zat (a tov6bbiakban : On ko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunf ntrili Kommunr{lis Szolgfltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tfrsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c e gS e gy zekszttma 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
adoszitma: I 1 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 iP6cs-Kdk6ny Region6lis
H ul laddkke zelo Kdzpont I
KSH szdma: 11541587-38I l-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter Ugyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

m6srdszt:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kcjzott az alulirott helyen ds napon az alihbi
feltdtelek mellett:

Szerzbdo felek jelen k6zszolg6ltat6si szerzodds megkdtdsekor figyelembe vettdk a
kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a k)zbeszerz6si
drtdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghattrozott kozbeszerzdsi es koncesszi6s beszerzdsi
ert6khatiirok (a tovdbbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) a kozponti kciltsdgvet6srol sz616 torvdnyben meghat6rozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti ertdkhatdrok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a k<izponti
kdltsdgvetdsrol sz6lo tcirvdnyben 6vente kell meghattrozni. Az egyes beszerzdsi tirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s drt6khat6rokat a mindenkori kdlts6gvet6si tcirv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatds becstilt 6rt6ke olyan szerzodds esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rovidebb idore kdtendo szeruod6s eset6n a
szerzo de s i dotartama al atti e I I ens zolgiitatls ;

b) hatirozatlan idore kotdtt szerzodds vagy negy 6vn6l hosszabb idore kotend6 szerzodl,s
esetdn a havi ellenszolg6ltatds negyvennyolcszorosa.

A Magyar Koztdrsas6g 2019. 6vi krilts6gvet6sdrol szol6 2018. dvi L. tdrvdny 72. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) ponda szerinti nemzeti kozbeszerz6si
drtdkhat6r 2019.janu6r 1-j6tol szolgiitatirs megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.
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Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatirlya al6.

Szerzodo Felek a telepi.il6si hulladek gyrijt6s6re, sz6llit6sra ds kezeldsre vonatkoz6
kcizszolgriltatils folyamatoss6g6nak biztositrisa drdekdben a telepi.ildsi hulladekhoz kapcsol6do
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi cinkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6s 6ra az alibbi szerzod6st kotik meg :

l. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi dnkormitnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torveny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kdzi.igyek, valamint a helyben biaosithat6 kozfeladatok koreben
ell6tand6 helyi onkormdnyzati feladatok koze tartozik kiilondsen a hullad6kgazddlkod6s es a
k<irnyezet-egdszs6gtigy (k<iztisztas6g, telepiildsi k<irnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds
rrigcs616irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezddse
szerint a telepi.il6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kcizszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatdsi szerzod6s ftj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorminyzar. Kdpviselo-testtilete.l95.ll9.(1....(.Xt.l'G.,....) KT.
sz. hatirrozata alapj 6n j <itt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Daritny Kcizsdg kdzigazgatdsi tertileten az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhaszndl6) keletkez6 teleptil6si szil6rd hulladek kezeldsdre fennrill6 kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 k<izotti kapcsolatot, a Felek jogait ds kotelezettsegeit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az alihb meghat6rozott feladatok
elvdgz6sdvel:
Dariny Kdzs6g kdzigazgatrisi teruletdn a telepiildsi hullad6k begytijt6s6vel es elhelyezes
c6lj6b6l t<irt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerz(5d6sben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezel6sdvel 6s drtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkoddsi Program eszkoz-
ds ldtesitm6ny6llom6ny6nak igdnybev6tel6vel-, kcizszolg6ltat6si szerzodds keretdben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, sz6llitiisa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elkiil<initett /szelektiv/ hullad6kgyrijtes

2.2. A Kiizszolgiltatri a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvdgzdset 2020, janu6r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjrin a Kiizszolgiitatfi, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az rinkormirnyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult Darriny
Krizseg kozigazgat6si tertilet6n a teleptilesi hulladdk gyrijt6s6re 6s kezeldsdre ir6nyul6
kdzszol gdltat6sok ell6t6sara.

A k<izszolgdltat6s megnevezdse: teleptilesi hulladdk gyrijt6s6re 6s kezelesdre irilnyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
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ahdnartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6sere tekintettel.

A kcizszolg6ltat6s teljesit6s6nek teri.ileti kiterjeddse: Dar6ny K<izs6g kozigazgat6si tertilet6n.
A kozszolgriltat6s ktir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdk6nyi Regionrilis
Hullad6kkezeli5 Kdzpontban vagy fitrak6rillomiison, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mrikdd6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesftmdnyben.

3. Az Onko rm rlnyzat kiitelezetts6gvillal6sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ellfutfusdra a K0zszolgiltat6nak
kizar6lagos j ogot biztosit.

3.2, Az Onkorm inyzat kcitelezettsdget vrillal :

- a kozszolgiitatds hat6kony 6s folyamatos ellitirsithoz a Kiizszolghltatil szitmdra
sztiks6ge s inform6ci6k ds adatok szolg6ltat6sdra,

- a kdzszolg6ltat6s kcir6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kcizszolg6ltat6ssal tdrtdno 6sszehangol6s6nak el6segit6s6re,

- a kOzszolg6ltat6snak a telepiildsen vegzett m6s kozszolgilltattisokkal val6
cisszehangol6s6nak el6se git6sdre,

- a Kiizszolgiitat6 kizir6lagos kcizszolg6ltat6si jog6nak biztositiisiira,
- a teleptil6s kozszolg6ltat6s ig6nybevdteldre kiitelezett rngatlanhaszndl6i vonatkoziisiiban

n6v- e s c i mj e gy z6 k iltadisSr a, adate gy ezet6 s re,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tadds6ra,
- az Onkorm6nyzat ehil rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentesseg miatt felmeriilo kdltsdgek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv sz6mdra,
- a teleptildsi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyrijtds6re, sziilitdstra. kezel6s6re

szolgrll6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatirozisfra. Ennek keret6ben kijeklli - a

Kiizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolg6[tat6 6tvegye k<iztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszndl6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Ktizszolgiltatfl 6ltal alkalmazott gdpjdrmuvel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szitmitra megfelel6 ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiildnos
tekintettel a tdli h6- 6s sikossSg-mentesitdsre, valamint a kozit tirszelv6nydbe bel6g6
fadgak lev6g6s6ra),

- a kozszolg6ltat6si szerzod€s kozzetetelerSl a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hulladdkgytijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervezeserol.

4. A Kilzszolgrlltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kozszolgtiltato gondoskodik:

- A hdztartflsban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elkit6si id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdszdre az 6ves hulladdkgazd6lkod6sikdzszolg6ltat6si dij 50%-6t kellmeg6llapftani.)

ii. Elkiilonitetten gytijtott hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tiirtdno 6 ssze gy rij td s6ro l, elsz6l I it6s6ro I ds kezel6sero l.
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- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hiztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladek
ri sszegyrij t6s6rol, elszdllit6s6r6 I ds kezelds6r6l.

- Az iitala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladek
6tv6tel6r6l, ci sszegyrij t6s6rol, elsz6llit6s6r6 I 6s kezeldsdr6l.

b) Adminis ztrativ feladatok:
- kdnyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- admini sfirircio, nyilvrlntart 6s, adatbdzis-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattat egyi.ittmtiktidve a fogyaszt6k szitmira k<innyen hozzdferhetiS
tigyf6lszolg6lat 6s titlekoztatisi rendszer mukodtetdse (Kozponti tigyf6lszolgdlat cime:7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a kozszolg6ltatissal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kotelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgirltat6s folyamatos ds teljes kdrti ell6t6s6ra,
b) akozszolgirltat6s meghatilrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisiig szerinti teljesitdsdre,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g Sltal meghatiirozott minositesi osztiily szerinti

ktivetelm6nyek biztosit6s6ra es a min6sitdsi enged6ly hulladdkgazd6lkod6si
kcizszolg6ltatdsi szerzodds hat6lyossiigdnak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kcizszolgdltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyisdgti 6s minos6gri jArmii, gep, eszkdz,
berendezds biztosit6s6ra, a sziiksdges l6tsz6mf 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsdra,

e) a krizszolgriltatris folyamatos, biztons6gos ds b6vithetd teljesitesdhez sztiks6ges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzdsdre,

0 a kcizszolg6ltatrls krir6be tartozo hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntartiisi rendszer mtikcidtetds6re 6s a kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel osszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitds6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si es adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtikodtetesdhez sziiksdges feltetelek biztositds6ra,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra konnyen hozziferheto tigyfdlszolg6lat 6s t6j6koaat6si rendszer

mriktidtet6sdre,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitisira,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyfjt a felel6ssdgi kdrben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges krirok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijtds6hez azingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiil<jnbcizo
tirmdrt6kri gy tij toeddny kd zill v6l aszthasson,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kcizszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k
forgalmazdsdra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkod6si Program eszkdz- 6s ldtesitm6ny 6llom6ny6nak
hasznitlatira.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddly6nek szdma OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3t2017, PE/KTFO I 155-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 t2019.
A Kozszo I g iitat6 me g felelo s6 gi v6lem6ny 6nek szima: KP-3 8 633 - 5 I 20 19.
A Kozszolgiltato minosit6si enged6ly6nek szilma: PE/KTFO105727-212019.,
PE/KTFO I 047 59 -6 t20 19., PE/KTFO/06748-2 t2019.
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5. Mentestil a Ktizszolgdltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kcitelezetts6g6t6l vis maior eset6n,
tov6bb6, ha az Onkormilnyzat nem biaosft az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akdzifil, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolg6ltat6 az akad6ly elh6rulis6t kriveto legkcizelebbi sztlllit6si napon kriteles
szolg6ltatni, mely' alkalommal k<iteles az elozo elmaradt sziilitdsi napokon felhalmoz6dott
mennyi segri telepiil 6s i hul lad6k el sziillit6s6ra i s.

6. AKdzszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszSllit6s6t:
- az dnkorm6nyzatrendelet6ben el6irtt6l elt6ro t6rol6eddny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepi.il6si (kommun6lis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpit6si tormel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmu, sirlyir tdrgy, amely veszdlyeztetr a
hulladekszrillit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszsdg6t, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a
kdrnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, zilrt trirol5ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
v6sriro lt j e I zett zsitkban keriil kihe lyez6 sre,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny kortil szabiiytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akadiiyozo m6don
trjbblethulladdk kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6eddnyek jelzese bevezetdsre kertil - a t6rol6ed6nyek matricdjdnak
hiiinya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alv6llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezhetil tev6kenys6gek
7.1. Ktizszolgrlltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolg6ltat6 az
alviillalkoz6 ig6nybevdteldt ktiteles az 6nkorm ilnyzat szhmhrabejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgiitat| rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatrls teljesit6s6vel cisszefiiggo adatszolg6ltatiis biaosft6sa drdek6ben a
KiizszolgSltatfl az 1./ pontban meghatiirozott szolg6ltat6si teri.iletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgilltatiisi tertiletrol elszrillitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyisd gdt.

9. A kdzszolg6ltat6s igdnybev6teldre kotelezetteknek a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi dszrevdteleit, kifog6sait ir6sban a Ktizszolgiltatil sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s aKtizszolgr{ltat6
koteles azokat ir6sban, 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k<iteles a
Kiizszolgr{ltat6 k0rnyezetszenryez6s esetdben, ha az a kozszolgiitatisi tev6kenys6gdvel
okozati cisszeftiggesben van. Amennyiben a panasz, lszrev€tel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezel6si kozszolgiitat6s rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a
Kiizszolgriltat6 30 napon beliil k<iteles az tigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onkorm ilnyzathoz megktldeni.
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10. Kiizszolgriltat6s dija
10.1. A hullad6kgazd6lkoddsi ktizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmti-
szabilyozirsi Hivatal javaslatdnak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
illlapitjameg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan az illlarri hullad6kgazddlkoddsi kozfeladat keretdben az 6llam beszedi
a k<izszolgdltat6si drjat ds kifizeti a krizszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolg6ltat6si dij megdllapitits66rt felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolgiitatisi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a telepiildsi rinkormSnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkoddsi
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds informdci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gy akorl6s6hoz sziiksd ges.
A miniszter rendeletben dllapitja meg a beszedett kcizszolg6ltatdsi dij felosztiis6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapida meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetendd szolg|ltatitsi dijat.

10.2

A kdzszolgiltat6 6ltal alkalmazottkdzszolg6ltat6si dij megSllapit6sa a Ht. 46-48.9 6s 91.9,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tortent.

Eddnymeret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

60 liter* 66;
80 liter 86.-
I l0 liter l2l.-

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl 6s dletvitelszeriien hasmdl6
szemdly ingatlanhaszniil6 rdszdre, a telepUldsi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Tribblethulladdk gyiijtesdre szolg6l6 zs6k ira: 3 61,- Ft+Afaldb.

termdszetes

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dt ak:

Eddnymeret Egyszeri netto i.irit6si dij
Gt)

I 10 liter 135.-
120 liter 148.-
1100 liter I 354,-

Eddnymdret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(Ft)

I l0 liter l2l,-
120 liter 133,-
I 100 liter | 217,-

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
AFA tcirv6ny rendelkezdseinek megfeleloen jarnak el.
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I 1. A[ami hullad6kgazdrilkodfsi kdzfeladat-ell6t6s
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkodrisi kdzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijel6l6sdrol, feladatkdr6rol, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolgitltat6si
kdtelezettsegek rdszletes szabiiyairSl sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjdn a Korm6ny a HL 321A. $ (l) bekezd6sben
meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zilrtkdrtien Mrikddo R6szvenyt6rsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szdmlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgdltat6s alapjan illlitja ki. A kdzszolgiltat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhasznii6 tekintetdben a Koordin6l6 szery 6ltal legut6bb kisz6ml6zott
kcizszolg6ltatdsi dij161 6llit ki szdmlit. Azezzeldsszefi.igg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helytdll6si kdtelezettseg a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo krizszolg6ltat6si
dijktildnbtizet pozitiv mdrleget a Koordin6l6 szerv a kdzszolgriltat6nak fizetendo esed6kes
szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A kozszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezm6ny6rt akozszolgilltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordindlo szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok kciret, amelyre nincs k6zszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatfirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefiiggesben teljesft6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megktildi a

kozszolgdltat6nak, 6s felhivja a kozszolg6ltat6t, hogy a megkiildott ingatlanokon v6,gzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkesobb az ertesites kdzhezvdtel6t kciveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvetoen - a k0zszolgiitato eltero adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordiniil6
szerv a kci zszo I g6ltat6s i d ij at az ingatlantul aj do no sn ak szdmlinza ki.

ll,4 A Koordinii6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszniio 6ltal hat6rid6n beltil ki nem
fizerelt kci zszo I g6ltat6s i dij behaj t6sa drdekeben intd zkedik.

I1.5 A Krlzszolgiltat6 reszdre akozszolgdltatrisi szerz6ddsben rdgzitett feladatok ell6tris66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazditlkodirsi kcizszolg6ltat6si dij meg6llapithsilert felelos
miniszter 6ltal meghatdrozott szolg6ltat6si dijat fizet.

11.6 A kozszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos iital kiadott
teljesltdsigazoldssal igazolja, hogy a kozszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgiitat6 iital a Koordin6l6 szerv rdszdre a

rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben t<irt6no megktild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesitdsigazol6st a K<izszolgdltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kcjveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, irgy a kozszolgdltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kdrfut az Onkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.
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ll.l A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s teljes k<izvetlen kciltsdge
megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag ertekesitdsdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgilltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-drt6kesitdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjin az Onkorminyzat akozszolg6ltat6si szerzodest
annak megk0tds6t vagy m6dosit6sit kOvetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgfiltatflsi szerz6d6s hatitya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napj6val kezd6do hat6llyal hatirozott idore, 2029.
december 31. napjdig kiitik.

Felek a szerz6d6st kdz6s megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se
A kcizszol g6ltatdsi szerzldds megszunik
a) a benne meghat6rozott id6tartam lej 6rt6val,
b) a Kdzszolgdltat6 j ogut6d n6lktili megszrindsdvel,
c) el6llissal, ha a teljesitds m6g nem kezdoddtt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek k<izris megegyez6s6vel

13.1 Az Onkormrinyzat a k<jzszolgdltat6si szerzod6st a Polgari Torvdnyk<inyvben
meghatarozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhada fel, ha a Kozszolg6ltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatds ell6t6sa sor6n a kcirnyezet vddelmere vonatkoz6
jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6sdgi d<int6s elofr6sait stilyosan megsertette, ds
ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerzSd6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette;

- a hulladekgazdillkod6si k<izszolgilltatisi szerz6d6st az Onkormfunyzat felmondja, ha a
Kcizszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelosegi
v6lem6nnyel.

13.2 A Ktizszolg6ltat6 a Polgrlri Torvdnykonyvben meghatdrozottakon trilmenoen a
kcizszolg6ltatdsi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorm6nyzat a kozszolgilltatdsi szerzoddsben meghat6rozott kdtelezettsdget - a
Ktizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kdzszolg6ltat6nak
k5rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltatris teljesitdsdt; vagy

- a ktizszolg6ltat6si szerz6d6s megk<itesdt k<ivet5en hatdlyba ldpett jogszab6ly a
kdzszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit ,igy villtodatja meg, hogy az a
Kcizszolgdltat6nak a hullad6kgazdiikodirsi krizszolgdltat6s szerzdd6sszerti teljesitdse
k<irdbe tartoz6lenyeges 6s jogos drdekeit jelentos mdrtdkben sdrti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzoddst a kcizszolgilltato felmondja, a telepiilesi

/t-!- 8

&^.,"*-



onkorm6nyzathalad6ktalanul gondoskodik aznj kcizszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.
A fentiek teljesiildse eset6n akdzszolg6ltat6si szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKozszolgirltat6 a hulladekgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatiist v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghifsul, illetve ha a szerzodls
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves kdzszolg6ltat6si dij 50Yo-6nak
megfelelo meghirisul6si kdtbdr fizet6sdre k<iteles.

14. Eljdrrls a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgriltat6si szerzod6s megszun6se vagy megsztintet6se eset6n a Kcizszolgiitat6 az uj
kozszolg6ltat6 kiv6lasztitsdig, de legfeljebb 6 h6napig a kozszolg6ltat6st vdltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdillkoditsi kdzszolg6ltat6si szerz6dds megszfln6se esetdn a kcizszolgdltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kozszolgiitat6 a

telepiil6si cinkorm6nyzatnak a k<izszolg6ltat6si szerzSdds megszrin6se napjan Stadja.

15. Jogvitfk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis kdzdtti t6rgyal5sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s rid6n 60 napon behil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatSs6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve drt6khat6rtol fliggoen a P6csi Tcirv6nysz6k
illetdkessegdt kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, ktivetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdszerol:
ndv: Villdny i Laszl6 polgdrmester
telefon: 821466-926
e-mail : hivatal. dar any @gmail.com

a Kiizszolg 6itat6 r6sz6r5 I :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevet, cim6t, e-mail cimdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizitrolag a

szerzodds teljesit6s6vel cisszefiiggo kapcsolattartds cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6do

egy6bjogos 6rdekek 6rv6nyesit6se drdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sordn a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.
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17. Mecsek-DrivaHullad6kgazd:llkodisiProgram
A Kozszolg6ltat6 kciteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitmdnyeket 6s eszkrizciket a krizszolgiitatis teljesit6se kapcs6n.
Felek k<jtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Trirsul6si Taniics hat6rozatainak.

I S.R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik tesze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelensdg6t illlapitja Deg, ,igy a szerzod€s tdbbi rdsze 6rv6nyes ds
kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lki.il brirmelyik Fel a szerzod6st nem kcitcitte volna meg.
Ajelen szerz6d6sben nem szabSlyozott kdrd6sekben elsosorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t<irvdny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIIL torvdny (Kbt.), a
Magyarorszdg dnkorminyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXX. trirvdny (Mcitv), valamint a
Polgari Tdrvdnyk<inyvrtil sz6l6 2013. 6vi V. trirveny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
flgazati j o g szab6ly ok ir6nyad6ak.

Jelen szerz6dest a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6vahagy6lag irj 6k al6.

7632 Pecs, Sikt6si 0t 52.
C6gjegyz6ksz6m : 02-09_0&1556

Ad6szdm: 11541fiZ-2-02

Dariny Kiizs6g Onkorm {n yzata Kiizszolgiltat6
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