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HULLADEKGAZDAT.,XONASI XOZSZOLGALTATAS I SZE,P(ZONTS

amely letrejott egyrdszt: Dencshiiza K6zs6g Onkorminyzata
szdkhely: 7915 Dencshdza, Petofi utca 50.
PIR sz6m: 332370
ad6sz6m: 15332374 02
k6pviseli: Kobra Ott6 polg6rmester
mint rinkorm iny zat (a to v6bb iakban : O n ko rm 6 nyzat)

mdsrdszt: D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommundlis Szolgfltat6
Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gii Tdrsasfg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si tt 52.
c6,g e gy zeksztma'. 02 - 09 -0 6 4 5 5 6
adoszdma: 1 1541 587-2-02
KUJ szdma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kdk6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozp orfi I ;
KSH szilma: 1 I 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Biro Pdter iigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kcizott az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen k<izszolgiiltat6si szerzodes megk<itdsekor figyelembe vett6k a

kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerzdsi
6rt6khatSrok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatitrozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerzdsi
ert6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok) ;

b) akozponti kolts6gvet6sr6l sz6l6 t6rvdnyben meghatirozott krjzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si titrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatdrokat a kozponti
kciltsegvetesrol sz6l6 torv6nyben dvente kell meghatdrozni. Az egyes beszerz6si tirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s ert6khat6rokat a mindenkori kcllts6gvetdsi tdrvdnyben dvente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgilltat6s becstilt 6rt6ke olyan szerz6d6s esetdben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatitrozott idore, n6gy 6vre vagy annirl rovidebb idore k<itendo szerzod6s eset6n a

szerzodes idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;
b) hatdrozatlan idore kdtott szerzodes vagy n6gy 6vndl hosszabb id6re kdtendo szerzod6s

esetdn a havi ellenszolg6ltatds negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kria6rsas6g 2019. dvi kcilts6gvetesdrol sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. $ (1)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezdds b) ponda szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rtdkhat6r 2019.janu6r l-jdt6l szolgiitatirs megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjdn jelen szeruodds nem esik a kozbeszerzdsi elj6r6s
hatiiyaal6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gyujt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztositiisa 6rdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds kdtelezetts6gek rendezdsere, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet

v6grehaj tris 6ra az al6bbi szerzod6st kotik me g :

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszilg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kcizi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kcir6ben
ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok koze brtozik kiilcjnosen a hullad6kgazdrilkodils ds a
krirnyezet-egdszs6giigy (kciaisztas6g, telepi.ildsi kornyezet tisilasitg6nak biztositdsa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse
szerint a telepiildsi dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkoddsi k<izszolg6ltatds elkit6s6t a

k<izszolg6ltat6val kdtott hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiiltatisi szerzodds fd6n biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkorminyzat K6pviselo-testiilete
hat6r ozata alapj 6n j citt l6tre.

Kt.sz.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Dencsh6za K<izs6g kozigazgatilsi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyi.itt:
ingatlanhasznii6) keletkezo teleptildsi szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiltatissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az dnkormdnyzat ds a

Kiizszolgfltatri kozcitti kapcsolatot, a Felek jogait ds kcitelezettsdgeit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormr{nyzat megbizza a Kdzszolgitltat(tt az alibb meghat6rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Dencsh6za Kdzs6g kdzigazgatdsi teriiletdn a telepi.il6si hulladdk begyrijtds6vel ds elhelyezes
cdlj6b6l t<irtdno rendszeres elsz6llitds6val a szerzoddsben rcigzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel es dnalmatlanitds6val - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazddlkod6si Program eszkoz-
ds l6tesitm6ny6llomdny6nak ig6nybevetel6vel-, kdzszolg6ltat6si szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, sz6llit6sa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkiilcinitett /szelektiv/ hulladdkgyrijt6s

2.2. A Kiizszolgriltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elvdgzeset2020. januar l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodls alapj6n a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s M rinkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Dencsh6za Kdzs6g kozigazgat6si teri.iletdn a teleptil6si hullad6k gyrijt6sdre ds kezel6s6re
irdnyul6 k<izszolgriltatiisok elLlt6s6ra.

A k<izszolg6ltatds megnevez6se: teleptildsi hullad6k gytijt6sdre 6s keze16sdre ir6nyul6
k<izszolg6ltat6i feladatok ell6trlsa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahintartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdszet kdpezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezdds6re tekintettel.
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A kcizszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjeddse: Dencsh6za Kdzs6g kdzigazgatdsi
teriileten.
A kozszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 hulladek elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kd,myezetvddelmi, mtikdd6si
engeddlly el rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gv6llal6sa
3.1. Az Onkormrlnyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3.2. Az On korm inyzat kritelezettsdget v6llal :

- a kozszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kdzszolgiitat6 szAmitra
szi.iksdges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6s6ra,

- a krizszolg6ltat6s kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenysdgek
kdzszolg6ltat6ssal t<irtdn6 <isszehangol6s6nak elosegit6s6re,

- a kdzszolgiitatiisnak a teleptil6sen vegzett m6s kozszolgiltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak elosegitds6re,

- a Kiizs zolg6ltat6 kiz6r6lagos kozszolg6ltat6si j og6nak biztosit6s6ra,
- a telepi.il6s kozszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkozilsiiban

nev - 6 s cimj e gy z6k fitadi.sdr a, adate gy ezet6 sre,

- kedvezmeny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6lo adatok iltadisfua,
- az Onkorm6nyzat iital rendeletben , vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertilo koltsdgek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szimira,
- a telepi.ilesi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitdsira, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatitrozdsira. Ennek keretdben kijeldli - a

Kdzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgiltat6 6tvegye kdaer[leten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmri szdmdra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (ktldncis
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a k<izrit tirszelv6nydbe bel6g6
fadgak levilg6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzSd6s kozzetetellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktikinitett hulladekgyujtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezds6rol.

4, A Kiizszolgiltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hflztartilsban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilo ds id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellittitsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdszlre az 6ves hullad6kgazd6lkodSsi k<izszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiil<initettengytijtotthullad6k
iii. Lom hulladek 6vente egy alkalommal
tdrtdno cisszegy[ij t6serol, el sz6l lit6s6r6l ds keze I 6s6rol.

- A gazdSlkod6 szervezetekndl keletkezo hdztartitsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
cisszegyrij tdsdrol, elszrillit6s6r6 I es kezel6s6rol.
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- Az iitala i.izemeltetett hulladekgyujto ponton, hulladekgytijto udvarban a hullad6k
etv6tel6rol, risszegyrij t6s6r5l, elsz6llitris6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminis ilrativ feladatok:
- kdnyvel6s, sz6mvitel, bersz6mfejtds
- adminis ztrdcio, nyilv6ntart 6s, adatbdzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmtikrjdve a fogyaszt6k szimira konnyen hozzdferheto
tigyf6lszolg6lat 6s tdjdkonatitsi rendszer mtikodtetdse (K<izponti iigyf6lszolg6lat cime:7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakossSgi tifiekodatis.

4.2. A Kiizszolgdltatri kotelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos es teljes kdrti ell6t6s6ra,
b) akozszolgilltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a k<irnyezetv6delmi hat6s6g iital meghat6rozott minositdsi osztiiy szerinti

kovetelm6nyek biaosit6s6ra 6s a min6sitesi engeddly hulladekgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatdsi szerzodds hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s minos6gri jrirmri, gdp, eszkoz,
berendez6s biaosit6s6ra, a sziiksdges ldtsz6mf 6s k6pzettsdgri szakember alkalmazdsdra,

e) a k<izszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesit6sdhez sziiksdges
fej le szt6sek 6s karbantartrisok elvd gzd sdre,

0 a k<izszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hulladdk kezeles6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitmdnyek igdnybev6teldre,
g) nyilvrintart6si rendszer mtikridtet6sere ds a k<jzszolgiitatis teljesites6vel risszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6sere,
h) a nyilviintartiisi, adatkezel6si 6s adatszolgriltat6si rendszer l6trehoz6siihoz 6s folyamatos

mtikddtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztosit 6sdra,
i) a fogyasil6k sz6m6ra k<innyen hozzdfdrheto iigyf6lszolg6lat ds t6jdkoaat6si rendszer

mtik<idtet6s6re,
j) afogyasiloi kifog6sok 6s dszrev6telek elintdzdsi rendj6nek megSllapititsira,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyujt a felelossdgi kcirben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges krirok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gytijtesdhez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 kiilonbozo
rirm6rt6kri gyrij to ed6ny k<i ztil v6laszthas s on,

m) tdbblethullad6k elhelyez6sdt szo19616, a K<izszolgilltat6 6ltal biztositott zsilk
forgalmazhsfura,

n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny5nak
haszniiatilra.

A Kcizszolgriltat6 hulladekgazd6lkod6si enged6lydnek szdma: OKTF-KP 12538-1012016,
PE/KFT/6 055 -3 t2017, PE/KTFO I I 55 -7 I 20 18, PE/KT F 0/003 63 -2 I 20 19.
A Krizszol g6ltat6 me gfe lelo sd gi velemdny6nek szitma: KP-3 8633 - 5 I 20 19,
A Ktizszolg6ltat6 min6sitdsi engeddlydnek szima: PE/KTFO 105727-212019.,
P E/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48-2 I 2019.
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6.

5. Mentesiil a Kdzszolgiitati a 4./ pontban meghatirozott kdtelezetts6g6t6l vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a
Ktizszolgdltat6 gdpjdrmtiveinek balesetmentes kdzlekedesdt biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgrlltat6 az akaddly elh6rul6s6t kciveto legkcizelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolgriltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi segri telepiil dsi hul lad6k elsz6llit6s6ra i s.

A Kiizszol giltat6 j ogosult megtagadni a hul laddk elsz6llit6s6t :

az onkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l eltdr5 tarol6eddny kihelyez6se eset6n,
ha a tdrol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si t<irmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri titrgy, amely veszllyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyujtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanft6sa sor6n veszdlyezteti a

kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zitrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a K<izszolg6ltat6t6l
viis6ro lt j e I zett zsirkban keri.il ki he ly e ze sre,

a hulladdk oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
veszelye fenn6ll (nem lez6rt, illetve seri.ilt eddny)
ha a t6rol6ed6ny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgatiist 6s tiritdst akadilyozo m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre kertil - a tarol6ed6nyek matricijinak
hiiinya, illetve s6ri.il6se eset6n.

7. Az alvrillalkozS I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhetf tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgfif,ltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolgiitatil az
alviillalkozo igdnybev6tel6t k<iteles az 6nkorm Snyzat szdmdrabejelenteni.

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

8. A Kiizszolgriltatris teljesit6sdvel osszefiiggo adatszolg6ltat6s biztosft6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgfltatf az l./ pontban meghatttrozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiil<initett
nyilv6ntart6si rendszert k6teles vezetni, mely tartalmazza a szolgiltat6si teriiletrol elszrillitott
ds drtalmatlanitott telepiil6si hulladek mennyis6get.

9. A k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kcitelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesft6s6vel
kapcsolatos minosegi 6szrev6teleit, kifogdsait ir6sban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds a Kdzszolgiitat|
kdteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megvrilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kdteles a
Ktizszolgdltat6 ktirnyezetszernyezes esetdben, ha az a kozszolgLiltat6si tev6kenys6g6vel
okozati dsszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladekkezeldsi kdzszolg6ltat6s rendj6rol szol6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kii.zszolgrlltat6 30 napon beltl kciteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az On korm ilnyzathoz megktildeni.
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10. Kiizszolgdltatrls dija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetdkes miniszter rendeletben

dllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkoddsi kdzfeladat keret6ben az iilam beszedi

a kozszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si dij meg6llapititsircrt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgilltatdsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolgiiltat6, a telepi.il6si 6nkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
l6tesftm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk<ir6nek gyakorl6s6hoz sztiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgrlltatdsi dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6teldvel rendeletben 6llapida meg a

Koordin6l6 szerv iiltal a krizszolgiiltat6nak fizetend6 szolgiitatdsi dijat.

10.2 A krizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valaminta6412008. (tII.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrtent.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendri lakossdqi d{jak:

A term6szetes szemdly ingatlanhaszn|l6k tekintetdben a kozszolg6ltat6si dijfizetdsi
kotelezetts6 get az 6nkormanyzat teljesiti.

Ed6nymdret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dij
Gt + Afa)

110 liter 250 88,-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49,'

*a385/2014. (XIl.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszenien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn616 rdszdre, a telepiildsi Onkormiinyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (gazddlkodd szervezeteU dtiai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,-Ft+ AFA
ll00literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tdb bte thull addkgytijtds6re szolg6l6 zsik 6ra: 3 6 1,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA-tOrv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.
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ll. Ailami hullad6kgazdilkodrlsi kiizfeladat-ellitds
ll.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelcil6s6rol, feladatk<ir6rol, az adatkezel6s modj616l, valamint az adatszolg6ltatrlsi
kdtelezettsdgek rdszletes szabSlyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjdn a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghatfirozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrllkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkrinien Mrikddo R6szvdnytrirsasrigot jel<ilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a k<izszolg6ltatrlsi dijakra vonatkoz6 szimlSkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgriltat6s alapjin iilitja ki. A kdzszolgdltat6 hirinyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszndlo tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszitmldzott
kozszolgdltat6si dijr6l elHt ki szitmlilt. Azezzel risszefiiggdsben keletkezo dijkorrekci6 eset6n
minden helyt6llisi kcitelezettsdg a Kozszolgriltat6t terheli. Az igy keletkez6 k<izszolgdltatdsi
dijkiildnbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendS esed6kes
szolg6ltatiisi dijba besz6mida. A k0zszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6bol
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezmeny6rt a Kozszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordiniio szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok krir6t, amelyre nincs k6,zszolg6ltat6si dijfizetds
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
tisszefligg6sben teljesit6s tdrtdnt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltatrisb6l hi6nyz6
ingatlanok ds sztiks6ges adataik meg5llapitrisa 6rdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megktildi a
kdzszolg6ltat6nak, ds felhivja a kdzszolg6,ltat6t, hogy a megktilddtt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6st
legkesobb az 6rtesites kezhezveteldt koveto 8 napon beliil.
A konekci6t kdvetoen - a kdzszolgdltat6 eltdr6 adatszolgiiltatdsa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a k<i z s zo I g 6ltat6s i d ij at az ingatlantul aj d o no s n ak szdmllzza ki .

ll.4 A Koordiniio szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszniio 6ltal hatrlridon beliil ki nem
fizetett kozszol g6ltat6si dij behaj t6sa drdekdben intdzkedik.

11.5 A Kozszolgiltat6 rdszdre akozszolgitltat6si szerzoddsben rcigzftett feladatok ell6t6s6ert
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolgdltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
mini szter 6ltal me gha titr ozott szolgiitatdts i d ij at fizet.

ll.6 A kiizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6tris6rt felel6s irltal kiadott
teliesitdsigozoldssal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meri.ilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolg6ltat6 tiltal a Koordinril6 szery reszlre a
rendszeres adatszolgirltat6s keret6ben tdrt6no megktild6se a szolgitltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkormdnyzat kdteles a teljesitdsigazoList aKozszolgilltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a kcizszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirdt az Onkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladekgazddlkod6si kozszolg6ltat6s teljes krjzvetlen koltsege
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6sdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a kozszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijel<ilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol eredo bevetel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinil6 szew a hullad6kgazd6lkod6sikdzszolgiltatdsi szerzodes Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6 s szerinti me gfel e lo s e get v izsgitlj a.

Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkormtnyzat akozszolg6ltat6si szerzoddst

annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t kcivetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus irton megktldi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janudr 01. napj6val kezdod6 hat6llyal, hat6rozott idore, 2029.
december 31. napjriig kdtik.

Felek a szerzod€st kdzris megegyezl,ssel, csak irdsban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgriltatrisiszerz6d6smegszfin6se
A kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megszrinik
a) a benne meghatirozott id6tartam lej6rt6val,
b ) a Kozszo I g6ltat6 j o gut6d ndlkiil i me gszrin6s6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodcitt meg,

d) felmond6ssal
e) afelek kiizds megegyezds6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltatdsi szerz6d6st a Polgdri Torv6nykdnyvben
meghat6rozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhatja fel, ha a K<izszolgdltat6

- a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s elliit6sa sor6n a krirnyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hatos6gi drint6s el6irSsait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;
- a szerzod6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sulyosan

megs6rtette; 
..

- a hulladdkgazdalkoddsi kdzszolg6ltat6si szerzoddst az Onkormdnyzat felmondja, ha a
Krizszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Tcirv6nykonyvben meghatirozottakon tirlmenoen a

kozszolg5ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
- az Onkormanyzat a k<izszolgdltatdsi szerzodesben meghatirozott kdtelezettsegdt - a

K0zszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - sirlyosan megsdrti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatrls teljesit6sdt; vagy

- a kcizszolg6ltatSsi szerzod6s megkot6s6t kcivetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

k<izszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit ugy viitoilatja meg, hogy az a

K<izszolgiiltat6nak a hulladdkgazdiikoddsi kdzszolg6ltatSs szerzod6sszeni teljesit6se
kdr6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentSs mdrt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzodest a kozszolgdltat6 felmondja, a telepiilesi
rinkormanyzathaladektalanul gondoskodik azij krizszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.
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A fentiek teljesi.il6se esetdn akozszolgdltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kozszolgirltato a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltatrist vdltozatlanul
elLltja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormanyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves krizszolg6ltat6si dij S}%-inak
me gfelelo meghi risuliisi kdtb6r fizet6s6re k0teles.

14. Eljrirris a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A kdzszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se vagy megszuntet6se eset6n a Krizszolgiitat6 az ij
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgdltat6st villtozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdilkodirsi k<izszolg6ltat6si szerzodds megsztindse eset6n a k<izszolglltatds
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kcizszolgiltat6 a
telepiildsi onkorm6nyzatnak akozszolgitltat6si szerzodds megszrin6se napjan ittadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egym6s k<izdtti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek targyal6s ritj6n 60 napon beli.il nem tudj6k rendezri, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve lrtdk}ratdrt6l fiiggoen a P6csi Tdrv6nyszdk
illetdkess6gdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6dessel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6sevel kapcsolatos tigyint6z6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdsz6rol:
nev: Kobra Ott6 polgdrmester
telefon: 06-7 3 I 51 0-005
e-mail : polgarmester@dencsh aza.hu

a Kiizszo I g 6ltat6 r €szdr ol :

n6v: Bir6 Pdter Ugyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodds teljesit6s6vel cisszeftiggo kapcsolattartiis c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos drdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds soriin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazdrilkoddsiProgram
A Kdzszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkodrlsi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<jz<iket a krizszolgrlltatris teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tan6cs hatdrozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapida ffieg, ,igy a szerzodls tdbbi resze 6rv6nyes ds

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil bdrmelyik F6l a szerzoddst nem kdttitte volna meg.

Ajelen szerz6d6sben nem szabdlyozott kdrddsekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. trirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol szolo 2015. 6vi CXLIII. ttirv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g cinkormSnyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Mcitv), valamint a

Polg6ri Tdrv6nyk<inyvr6l sz6lo 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o gszab6ly ok irrinyado ak.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si 0t 52.

C egjegyz6kszdm : 02-09-064556
Ad6sz6m; 11 541 587 -2-02

Dencshiza Kiizs6g D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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