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HULLADEKGAZDALKOOASI XOZSZOLGALTATAST SZTNZOITS

amell l6trejcitt egyr6szt: Dr6vacsehi Kiizs6g Onkorm Anyzata
szdkhely: 7851 Driivacsehi, Kossuth utca 2.

PIR szim:335250
ad6szim : I 533 5250-1 -02
k6pviseli: N6meth Tamiis polg6rmester
mint 6nkorm6nyzat (a tovribbiakban: Onkormdnyzat)

m6srdsZ: D6l-Kom D6l-Dundnttili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofi t Korldtolt Felel6ss6gii Tirsas:{g
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si tt 52.
cdgsegy zekszilma: 02-09 -064 5 5 6

ad6szima: I | 541 587 -2-02
KUJ szima: \00279306
KTJ sziima : I 00468989 /P6cs-Kdk6ny Regionrilis
Hulladdkkezel6 Kdzpont/
KSH sziima: I 1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Krizszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg{ltatri

- tov6bbiakban egyi.ittesen: Felek - kdzott az alulirott helyen 6s napon az al{bbi
felt6telek mellett:

Szerz6do felek jelen kdzszolgdltat6si szerzod6s megktit6sekor figyelembe vett6k a

krizbeszerz6sekr6l sz6[6 2015. 6vi CXLlll. tv. 15. $-et, mely szerint a kcizbeszerz6si

drt6khatarok:
a) europai uni6s jogi aktusban meghatarozott krizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi

6rt6khatrirok (a tov6bbiakban: uni6s drt6khatiirok);
b) a kdzponti k<iltsdgvetdsr6l sz616 tdrvdnyben meghatarozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s

beszerz6si d(6khatdrok (a tovribbiakban: nemzeti drt6khatArok).
(3) Az egyes beszerzdsi tiirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhat6rokat a k6zponti

ktilts6gvet6sr6l sz6l6 t6rvdnyben 6vente kell meghatiirozni. Az egyes beszerzdsi tiirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khatiirokat a mindenkori kdltsdgvet6si t6rv6nyben dvente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgriltat6s becsiilt drtdke olyan szerz6d6s esetdben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hat rozott id6re, n6gy dvre vagy anniil rdvidebb id6re kritend6 szerz<idds eset6n a

szerzodes id6tartama alatti ellenszolgdltat6s;
b) hatlrozatlan id6re kotott szerzrid6s vagy ndgy 6vndl hosszabb id6re kdtend6 szerz6d6s

esetdn a havi ellenszolgriltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kciztdrsas6g 2019. 6vi kciltsdgvetds6r6l sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. $ (1)

bekezdese rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerz6si

6rtdkhatrir 201 9. januiir I -j6tol szolg6ltatds megrendeldse eset6ben: I 5,0 milli6 forint.

Felek megrillapitj6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6d6s nem esik a kdzbeszerz6si eljrirds

hatiiya al6.
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Szerz6d6 Felek a telepiil6si hulladdk gyiijtdsdre, szallitrisra 6s kezel6sre vonatkoz6
kcizszolgriltatris folyamatoss6grinak biaositiisa 6rdek6ben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
vdgrehajtAs6ra az al{bbi szerzod6st kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszdg helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t6rv6ny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi kdzilgyek, valamint a helyben biztosithat6 k6zfetadatok k6rdben
ellitand6 helyi dnkormrinyzati feladatok kdze tartozik kiil6n6sen a hullad6kgazdrilkodris 6s a
kdmyezet-eg6szs6giigy (k6aisaas6g, teleptildsi kdmyezet tisaasdgrinak biztositiisa, rovar- es
r6gcsril6irtris).

A hulladdk6l sz6l62012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tovdbbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezdese
szerint a telepiildsi rinkormanyzat a hullad6kgazdrilkodrisi krizszolgriltatris ellet6s6t a
kcizszolgiiltat6val kdtdtt hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgeltatesi szerzodds itjrin biaositja.

hattuozata alapj6n jdtt ldtre.

1.3. A jelen szerz6d6s c6lja, hogy Dr6vacsehi K6zs6g k6zigazgat6si teriiletdn az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosoknat, haszn6l6kn6l (a toviibbiakban egyiitt:
ingatlanhasznril6) keletkez6 telepiildsi sziliird hullad6k kezeldsdre fenniill6 kiizszolgriltat{ssal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszabdlyoknak megfeleloen - az 6nkormfnyzat 6s a
Kiizszolgdltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait ds k6telezettsd geit szabllyozza.

)
2,1, Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgdlta tit az al6bb meghatarozon feladatok
elv6gz6sdvel:
Drdvacsehi Kdzs9g kdzigazgatrisi teriiletdn a telepiil6si hulladdk begyrijt6s6vel 6s elhelyez6s
cdlj6b6l tcirtdn<i rendszeres elsz6l lftrisrival a szerzoddsben rdgzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkoddsi Program eszk6z-
es l6tesitm6nydllomrLnyrinak igdnybevdteldvel-, kdzszol96ltat6si szerzodds keretdben:

- vegyes hullad6k gyfijt6se, szillitrisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitiis dvente egy alkalommal
- elkiildnitetr /szelektiv/ hullad6kgyiijtds

2-2. A Kdzszolgiltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzdsdt 2020. janu6r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrin a Kiizszolgdltatd, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo
jogszabrilyoknak 6s az dnkormifuryzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Drilvacsehi Kdzs|g klzigazgatiisi teriilet6n a telepiil6si hullad6k gyiijt6sdre ds kezeies6re
irrinyul6 k6zszolgiiltatasok ell6t6sr1ra.

A kdzszolgriltatiis megnevezdse: telepiil6si hullad6k gyiij tes6re ds kezel6sdre irrlLnyul6
kdzszolgiiltat6i feladatok elliitrisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznrll6
a hdaart6si hullad6khoz hasonl6 hulladdk r6szdt kdpezo vegyes hullad6kiira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezddsdre tekintettel.
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A krizszolgdltatiis teljesit6s6nek teriileti kiterjedese: Dr6vacsehi K6zsdg kdzigazgat6si
teriilet6n.
A kdzszolg6ltatds kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a Kdk6nyi Regiondlis
Hullad6kkezel<i K6zpontban vagy etrak6ellom6son, illetve miis, kdmyezetv6delmi, mrikdddsi
enged6llyel rendelkezo hulladdkkezel6 ldtesf tmdnyben.

3. Az.6nkorminyzatkiitelezetts6gvdlla16sa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kcizszolg6ltatds ell6trisdra a Ktizszolgf ltat6nak
kizrir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorminyzat k6telezettsdget vritlal:
- a kozszolgitltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6t6srihoz a Kiizszolgriltatf szitmitra

sziiksdges inform6ci6k 6s adatok szolgdltat6siira,
- a kdzszolg6ltat6s kcirdbe nem tafioz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdgek

kdzszolgiiltatdssal tdrtdn6 dsszehangoldsrinak el6segit6s6re,
- a k<izszolgiiltatdsnak a teleptil6sen ve,gzelt m6s ktizszolgiiltat6sokkal val6

cisszehangol6siinak el6segitdsdre,
- a Kiizszolgdltat6 kiz6r6lagos kdzszolgiiltatiisi jogdnak biaositrisrira,
- a teleplil6s krizszolg6ltatrls igdnybevdtel6re kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkozils6ban

ndv- ds cimjegyzdk dtadds6ra, adategyezetdsre,
- kedvezmdny, mentessdg eset6n annak alapjdul szolg6l6 adatok 6tad6sera,
- az Onkormdtyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositoft dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriilo k6lts6gek megtdritdsdre a Koordin6l6 szerv sz6m6ra,
- a teleptildsi ig6nyek kieldgit6s6re alkalmas hulladdk gyiijt6s6re, sz6llft6srira, kezel6s6re

szolgiil6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghatriroz6silra. Ennek keretdben kijel6ti - a

Kiizszolgriltattival egyeztetve - azokat a gyiij t6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a K<izszolg6ltat6 dtvegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgf ltat6 Attal alkalmazott gdpjriLrmiivet nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6tlit6 j6rm[ szAmfua megfelelo twiszonyok biaositasrira, (kiil6n6s
tekintettel a teli h6- 6s sikossiig-mentesit6sre, valamint a kSait iirszelvdny6be bel6g6
faagak levdg6srira),

- a kdzszolgriltatiisi szerz6d6s kIzz€tfteldrol a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiilciniteft hullad6kgyiij tdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6s6ro[.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:

- A heaan6sban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udulo 6s idoszakosan hasznalt ingatlanok eset6ben az elldtdsi id6szak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjiin az ingatlanhaszn6l6k

r6sz6re az 6ves hullad6kgazdrilkod6si ktizszolgriltatAsi dij 50%-rit kell megrillap(tani.)

ii. Elkiildnitettengyiijtdtthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
t<irt6n6 6sszegyiijtdsdr6l, elsz6llitAsiir6l 6s kezeldsdr6l.

- A gazdiilkod6 szervezetekn6l keletkezo hlztartAsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegyrijt6s6r6l, elszallitAs6r6l es kezel6s6r6l.

6^-*-



- Az ltala tizemeltetett hullad6kgyrij tri ponton, hulladdkgyfijt6 udvarban a hulladdk
etvdtel6r6l, dsszegyr.ijt6sdr6l, elszillitrisrir6l ds kezeldsdrol.

b) Adminiszrativ feladatok:
- k6nyvel6s,sziLmvitel,bdrszimfejtds
- adminisztrilci6, nyilvdntartis, adatb6zis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolgriltatrls

c.) az dnkorm Anyzattal egyiittmiikddve a fogyaszt6k szimira krinnyen hozziferheto
iigyfdlszolgrilat ds t6j6koztatrisi rendszer miikridtetdse (Kcizponti iigyfdlszolgrilat cime: 7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint a kdzszolgriltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi trlj6koztatris.

4,2. A Kdzszolgiltat6 k<itelezettsdget vdllal toviibbri:
a) a kcizszolgriltatiis folyamatos ds teljes k<ini ellStdsara,
b) a kcizszolgriltatiis meghatrirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesitdsdre,
c) a kcimyezetvddelmi hat6srig riltal meghatArozott minosit6si osztely szerinti

k6vetelmdnyek biaositiisiiLra ds a minosit6si engeddly hulladdkgazdrilkoddsi
k6zszolgriltatiisi szerz<id6s hatrilyossdgrinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltates teljesit6s6hez sziiksdges mennyis6gii 6s minos6gii jrlrmii, g6p, eszk<iz,
berendez6s biztositasita, a sziiks6ges l6tsziirnri ds kdpzetts6gii szakember alkalmaz6sara,

e) a kiizszolgrlltatds folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesitdsdhez sztiksdges
fejlesztdsek ds karbantart6sok elv6gzdsdre,

i) a kdzszolgaltates kdrebe tartoz6 hulladdk kezelds6re meghatrirozott helyek 6s
ldtesitmdnyek igdnybevdteldre,

g) nyilvrintartrlsi rendszer mtikddtetdsdre 6s a kcizszolgiiltat6s teljesit6sdveI cisszefi.iggo
adatszolg6ltatiis rendszeres teljesitdsdre,

h) a nyilvdntartiisi, adatkezeldsi ds adatszolgiiltatdsi rendszer ldtrehozds6hoz 6s folyamatos
miikddtet6sdhez sziiks6ges felt6telek biaositrisAra,

i) a fogyasa6k szriLrniira kdnnyen hozzdfdrheto ilgyfdlszolg6lat 6s trijdkoaatrisi rendszer
miiktidtet€sdre,

j) a fogyasz6i kifogrisok 6s dszrev6telek elintiz6si rendj6nek megrillapitiisrira,
k) a tev6kenys6g elkltrisrihoz sziiksdges biaositrissal rendelkezik, amety megfelet6 fedezeret

nyrijt a feleloss6gi k6rben bekdvetkezett Onkorm6nyzatnak okozott esetleges kiirok
enyhit6s6re,

I) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijtdsehez az ingatlanhasznal6 legaldbb 2 kul<inbtjzo
[rmdrtdkii gyiijt<ied6ny kdzi.il viilasahasson,

m) tcibblethullad6k elhelyezdsdt szolgril6, a Kcizszolgriltat6 6ltal biaositott zsiik
forgalmazis{ra,

n) a Mecsek-Drriva Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszkciz- ds ldtesitm6ny iillomanyiiLnak
haszn6lateira.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazddlkod6si engeddlydnek sziLrna: oKTF-Kp/2s38-10/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, pEtKTF o I 155-7 t2018, PE/KTF'O/0036 3-2t2019.
A Kdzszolg6ltat6 megfelel6s6gi vdlem6nydnek szrima: Kp-38633-Sl2Ol9.
A K6zszolgiiltat6 min5sitdsi engeddly6nek szi.ma: pE/KTFo/0572 i-212019.,
PE/KTFO/04759 -6 I 2019., pE IKT F O I 067 48-2 t2019.
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5. Mentestil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghatiirozoft kdtelezettsdgdtol vis maior
eset6n, tovebb6, ha az Onkorm lnyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitds6hez olyan
ritviszonyokat ,/h6- ds sikosstig mentess6g, illetve egydb okb6l jrirhatatlan a kozitl, amely a

Kiizszolgdltat6 gdpjdrmuveinek balesetmentes kcizleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akadAly elh6rulas6t koveto legkdzelebbi szallitisi napon kciteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles M eloziS elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri teleptil6si hullad6k elszillit6s6ra is.

A Kiizszolgdltatri jogosult megtagadni a hullad6k elsziillit6sdt:
az Snkormdnyzzt rendeletdben e16irtt6l elt6r6 t6rol6eddny kihelyez6se esetdn,

ha a tdrol6eddnyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pitdsi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hutlad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyttdkony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyir tdrgy, amely veszelye^eti a

hullad6ksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrong6lhada a

gyrijtoberendezdst, kezel6 berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa soriin vesz|lyezteti a

ktimyezetet.)
a hulladdk nem a szabv6nyos, zitrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgriltat6t6l
vds6rolt jelzett zs6kban keriil kihelyezdsre,
a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem leza(, illetve sdrtilt eddny)
ha a trirol6eddny ktirUl szab6lytalanul, annak mozgat6st ds iiritdst akad6lyoz6 m6don
tcibblethullad6k kertilt kihelyezdsre
amennyiben a tdrol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a trfuol6eddnyek matric6j6nak
hidnya. illetve sertilese esetdn.

7. Az alv6llalkozt6 / tetjesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1, Kdzszolgirltatri jogosult alvrillalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolgiltatf az'

alv6ttalkoz6 igdnybevdtel6t kiiteles az 6nkormdnyzat szdmfua bejelenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alvdllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgr{ltat6 rigy felel,

mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgr{ltatris teljesit6sdvet 6sszeliigg6 adatszolg6ltat6s biztositrisa 6rdek6ben a

Kiizszolgriltatri az l./ pontban meghatarozott szolgdltatrisi teriiletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilviintartiisi rendszert kriteles vezetni, mely tarlalmazza a szolgiiltat6si tertiletr<il elsziillitott
6s 6rtalmatlanitott telepiilisi hultad6k mennyis6g6t.

9. A k6zszol96ltatiis igdnybevdtel6re kdtelezetteknek a kdzszolgriltat6s teljesitds6vel

kapcsolatos min6segi dszrev6teleit, kifogrisait ir6sban a Kiizszolgriltat6 szlkhely|re (1632

Pdcs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimemi,6s a Kiizszolg6ltat6
kciteles azokat iriisban, l5 napon beliil megviilaszolni. Haladdktalanul intezkeddsre kriteles a

Kiizszolg6ltat6 kdmyezetszennyezds eseteben, ha az a kSzszolg6ltatasi tev6kenys6gdvel

okozati Osszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, {szrevdtel az Onkormiinyzat helyi

hulladdkkezel6si k6zszolgiiltat6s rendj6r6l sz6[6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a

Kiizszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett-

az 6nkormdnyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltatdsdija
10.1. A hulladdkgazd6lkodiisi kdzszolgiiltatdsi dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmii-
szabilyozAsi Hivatal javaslatri.nak figyelembevdteldvel az illetdkes miniszter rendeletben
rillapitja meg 6s a KoordiniiLl6 szerv szedi be.

A HL 321A. $-a alapjdn az illarni hultaddkgazdrilkodiisi kcizfeladat keret6ben az iillam beszedi
a kdzszolgrlltatasi dijat 6s kifizeti a k6zszolgriltat6knak a hullad6kgazdrilkodrisi
kiizszol96ltatrisi dij meg6llapitrisedrt felel6s miniszter 6ltal meghatdrozott szolgriltatrisi dijat,
Az rillam e feladatainak elliit6sdra koordin6l6 szervezetet (a tov.ibbiakban: Koordindl6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi k6zszolgiiltat6, a telepiildsi dnkormrinyzat, valamint a hulladdkgazdalkodrisi
Idtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds informiici6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatk6rdnek gyakorkisrihoz sziiks6ges.
A minisZer rendeletben 6llapitja meg a beszedett krizszolgdltatdsi dij felosztrisiinak etvdt. A
minisaer a Koordiniil6 szerv javaslatrinak figyelembev6tel6vel rendeletben dllapida meg a
Koordinrll6 szerv 6[tal a k6zszo196ltat6nak fizetend<i szolgdltatrisi dijat.

10.2 A kdzszolgeltat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltatdsi dij meg6llapitrisa a Ht.46-48.g 6s
91.$, valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en t6rt6nt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltql fizetendd lakossdsi dijak:

A term6szetes szemely ingatlanhaszniil6k tekintetdben a kdzszolgriltatasi dijfizetdsi
kdtelezettsdget az Onkorm6nyzat teljesiti.

Eddnymdret Darabsziim Egysdgnyi tiritdsi dij
(Ft + Afa)

I l0-120 liter 76 88,-
80 liter 0 65,-
60 liter* 0 49'-

*a 385/2014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lakdingatlant egyedul ds Cletvitelszeriien hasmdl6 termeszetes
szemCly ingatlanhaszndl6 rdszire, a telepijlCsi iinkormdnyzat altal kiadott igazolds alapj6n.

b) lpari (eazddlkodd szervezetekt diiai:
Il0 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Fr + AFA

110 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
1100 literes ed6ny:

88,- Ft + AFA
97,. Ft + AFA

877,- Ft + AFA

d) Ta b b I e t hul I a d d k gyiij t6s6re szolgril6 zsirk 6r a: 3 6 l,- Ft+Afaldb.

szerziidi5 Felek az iiltakinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA-torvdny rendelkezdseinek migfelel6en j6rn-ak el.
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ll. Allami hullad6kgazddlkoddsikiizfeladat-ell{t6s
ll.l Az allami hulladdkgazd6lkodrisi kdzfeladat ell6tes6ra l6trehozott szewezet
kijel6lds6r5l, feladatkdrerol, az adarkezelds m6djdr6l, valamint az adatszolg6ltatdsi
kdtelezettsdgek rdszletes szabiilyair6t sz6l6 69/2016. (lll 3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjiin a Kormiiny a Ht. 321A. g (l) bekezddsben
meghatdrozoft feladatoka Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrilkodrisi
Koordin6l6 6s Vagyonkezel<i Zdrtkdriien Mrikdd6 R6szv6nyt6,rsas6got jekilte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a k<izszolgriltatrisi dijakra vonatkoz6 szimlikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgdltatiis alapjdn rillitja ki. A kdzszolg6ltat6 hiiinyos vagy
kdsedelmes adatszolgiiltatrisa esetdn a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adatszolgiiltatiissal
drintett ingatlanhasznril6 tekinteteben a Koordin6l6 szerv iiltal legut6bb kisziimftizott
kcizszolg6ltatiisi dijr6l rillit ki sziLrnl6t. Az ezzel risszefiiggdsben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn
minden hetytrill6si ktitelezettsdg a K<izszolg6ltatot terheli. Az igy ketetkez6 kcizszolgiiltatrisi
dijktitdnbdzet pozitiv m6rlegdt a Koordiniil6 szerv a kcizszolgdttat6nak fizetend6 eieddkes
szolgiiltatiisi dijba beszrimida. A kcizszolgdltat6 hianyos vagy helytelen adatszolgriltatrisrib6l
eredo, a Koordinril6 szerv riltal nem megfelel<i adattartalommal ki6llftott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a Kdzszol96ltat6t terheli a felelciss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. S (l) bekezd6s szerinti adatszolgrittatrisb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok krirdt, amelyre nincs kcizszolgriltatrisi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgaltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, ho[y az ingatlannal
cisszefiigg6sben teljesitds tdrt6nt. A Koordiniil6 szerv e kcirben jogosuli ingyenese,-n adatot
kdmi. az illet6kes hat6srigt6l a 20. g (l) bekezdds szerinri adaiszolgattiiasbot hianyz6
ingatlanok ds sziiks6ges adataik meg6llapitrisa 6rdekeben.
A fentiek alapjrin rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kci,szolgiiltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgdltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanoko-n vdgzetr
szolgiiltatiisiinak megfelel6en konigrilja a 20. $ (l) bekezdds szerinii adatszolgeltatast
Iegkdsobb az drtesitds kdzhezvdteldt kciveto 8 napon beliil.
A konekci6t ktivetoen - a kiizszolgiiltat6 elt6ro adatszolgrlltatrisa hi6nydban - a Koordinal6
szerv a kdzszolgalhtdsi dijat az ingatlantulaj donosnak szdmlinza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszttmliaott ds az ingatlanhaszndl6 dltal hatririd<in beltit ki nem
fizetett krizszolgriltatrisi dij behajtdsa drdek6ben intdzkedik.

ll.5 A Ktizszolgiiltat6 rdsz6re akozszolglltatirsi szerz6ddsben rogzitett feladatok elit6sadrt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatiisi dij megrillapitris66rt felelos
miniszter riltal meghatrirozott szo196ltatiisi dijat fizet.

I1.6 A k<izszolgiiltat6 az Onkormrinyzat, mint elLit6s6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesltisigazohissal igazolja, hogy a k6zszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel A teljesitdsigazoliisnak a krizszolgiiltat6 riltal a Koordiniil6 szerv r-6szdre a
rendszeres adatszolgiiltatris keretdben tdrt6n6 megktildese a szolgiiltatrisi dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkormiinyzat kdteles a teljesitdsigazoliist a Krizszolgiiltat6 rdsz6re a teljesit{ssel drintett
id6szakot kciveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az onkorm 6nyz.at a teljesitdsigazolds
kiadiisiival alapos indok n6lkiil..k6sedelembe esik, [gy a kdzszolgdltat6 jogtsult i ezzel
kapcsolatban keletkezo k6r6t az Onkorm inyzat fele drv6nyesiteni.
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ll.7 A szolgriltat6si dijban a hultad6kgazd6lkod6si kcizszolgiiltatds teljes kcizvetlen kdlts6ge
megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag drtdkesitesdr6l a Koordinril6 szerv gondoskodik rlgy,
hogy a kdzszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordindl6 szerv riltal kijekilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drtdkesitdsbol ered6 bev6tel a Koordin6[6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si kcizszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelelosdg6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alapjdn az Onkormiinyzat a kdzszolgiitat|si szerzoddst
annak megkdtdsdt vagy m6dositdsilt kcivet6en haladdktalanul, de legkds6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napjrival kezd<id6 hatriLllyal, haterozott idore,2029.
december 31. napj6ig kiitik.

Felek a szerz6d6st kdz6s megegyezdssel, csak irrlsban m6dosithatj6.k.

13. A kiizszolgdltat6siszerz6d6s megsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megszilnik
a) a benne meghatarozott idotartam lej 6rt6va l,
b ) a Kdzszol gitllat6 j o gut6d ndlktil i me gszii n6sdve [,

c) eldlLissal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek k<izds megegyezds6vel.

l3.l Az Onkormriny zat a kozszolgdltatasi szerzoddst a Polgiiri Tdrv6nykdnyvben

meghatiirozott felmondasi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgriltat6
- a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiiltatiis elliitdsa sor6n a kdmyezet v6delmdre vonatkoz6

jogszabrlLlyok vagy a rd vonatkoz6 hat6sdgi dcint6s eloiriisait srilyosan megsdrtette, 6s

ennek t6nydt a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;
- a szerulddsben meg6llapitott k6telezettsdget neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsdrtette;
- a huuad6kgazddlkodrisi kdzszolgilttat6si szerz6ddst az onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolgrlltat6 nem rendelkezik min6sitdsi enged6llyel vagy megfelelosdgi

vdlem6nnyel.

13.2 A Kdzszolgdltat6 a PolgriLri Tdrvdnyktinyvben meghatdrozottakon ttlmenoen a

kdzszolgriltat6si szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az OnkormriLnyzat a kdzszolgiiltatrisi szerzoddsben meghatiirozott k6telezetts6g6t - a

K6zszolg6ltat6 fetsz6litdsa ellen6re - stlyosan megs6rti, 6s ezzel a KcizszolgrlLltat6nak

kert okoz, vagy akaditlyozzz a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltatds teljesit6sdt; vagy

- a kdzszolgAltat6si szerz6d6s megkcit6s6t kdvet<ien hatdlyba ldpett jogszab6ly a

k6zszolg6ltatdsi szerz6d6s tartalmi elemeit ugy vriltoztada meg, hogy az a

K<izszolgdltat6nak a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgdltatiis szerz6ddsszeni teljesit6se

kd16be tarto26 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6(6kben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerzriddst a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi

dnkormrinyzat haladektalanul gondoskodik az ij kozszolg{ltat6 kiviilasztdsar6l.
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A fentiek teljesiildse esetdn a kdzszolg6ltatiisi szerz6d6s lelmondtisi ideje 6 h6nap.
A felmondiisi ido alatt a K6zszolgdltat6 a hutlad6kgazdrllkod6si kdzszolgriltatiist viiltozatlanul
ell6tja.

l3'4 Ha a teljesitds az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz<idds
neki felr6hat6an sziinik meg. az Or*orminyzat az 6ves kdzszolgiiltatiisi dij 50%-rinak
megfelel6 meghitsul6si kdtb€r fizet6sere ktiteles.

14, Eljdr6s a szerz6d6s megszffn6se eset6n
A ktizszolgriltat6si szerz<idds megszi.indse vagy megsziintet6se eset6n a Kiizszolg ltat6 az ij
kdzszolgaltat6 kivdlasztrisriig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgriltat6st vAltozatlanul elletja.
A hulladdkgazddlkod6si kdzszolgilttatdsi szerz6dds megsziindse eset6n a kozszolgeltatAs
ellatAsaval kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait ds nyilviintartiisait a Kdzszolgiltat6 a
teleptildsi <inkormiinyzatnak a krizszol96ltatdsi szerz6d6s megszrin6se napjan atadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat els6sorban az egymiis kdzcitti trirgyalisok
soriin i gyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek tdrgyakis fdrin 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6srigi
eljiir6s lefolytatrisiira a Pdcsi Jarrisbir6s6g, illetve irt6khatrirt6l ff.igg6en a P6csi Tdrv6nyszdk
il letdkess6g6t k6tik ki.

16. 6rtesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos biirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst irrisba kett
foglalni.
A szerzodds teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az dnkormdny zat rdszdrbl:
nev: N6meth Tamiis polg6rmester
relefon: 0 6-7 2 / 499 -7 69
e-mail : onkormanyzat.drav acsehi@gmail.com

a Kiizszol96ltat6 rdsz6rol:
ndv: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cim6t, telefonszi,m6t s1b.) a Felek kizarolag a
szerzod6s teljesitdsdvel <isszefiigg<i kapcsolattartris cdljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek drv6nyesit6se drdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6i soriin a
kapcsol6d6 jogszabalyok 6s adatvddelmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint jrimak el.

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazd16lkodrisi program
A Kozszolg6ltat6 kctteles igdnybe venni a Mecsek-Driiva Hulladdkgazd{lkodrisi Projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszkdzdket a kiSzszolgiitatits t;ljesitdse kapcs6n.

Felek kdtelezettseget viillalnak, hogy alivetik magukat a T6rsulasi Taniics hatrirozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzridds briLrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
drv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6srig
annak drv6nytelensdgdt rillapitja meg, rigy a szerzodl.s tdbbi rdsze 6rvdnyes 6s
kikdnyszerithet6, kiv6ve, ha andlkiil brirmelyik Fdl a szerzod6st nem k6t6tte volna meg.
A jelen szerzoddsben nem szab6lyozott kdrddsekben els<isorban a hulladekr6l szol6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6lo 2015. 6vi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a
Magyarorszig tinkormiinyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXIX. tdrveny (Mdtv), valamint a

Polgriri Tcirvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. dvi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
6 gazati j o gszabilyo k irdLnyad6ak.

Drdvacsehi, 2019. ..
D6l-Kom NonFrorit Kft.
7632 Pecs, Sikldsi 0t 52

CCgjegyz€ksz6m. 02-09-064556
Ad6szdm: 11 541 5A7 -2-02

L{
Drdvacsehi Kiizs69 D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg{ltat6
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