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amely l6trejcitt egyrdszt:

mdsrdszt:

- toviibbiakban egytittesen:
feltdtelek mellett:

Drdvaivrinyi Kiizs6g Onkorm 6n yzata
szdkhely: 7960 Drdvaiv6nyi, Kossuth Lajos u. 31.
PIR sz6m: 555193
ad6sz6m: I 5555 197 -l-02
k6pviseli : Tihanyi J6nos polg6rmester
mint dnkorm iny zat (a tov6bbiakban : On ko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommun6lis Szolgdltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tirsasig
szekhelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
ce gS e gy zekszitma'. 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
adosz{ma I I 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozpont I ;
KSH sziima: I I 541587-3 8 I l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter i.igyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgrlltat6

Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alabbi

Szerzodo felek jelen ktizszolg6ltat6si szerzod6s megkotdsekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a k<izbeszerz6si
6rtekhatrirok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerzdsi es koncesszi6s beszerz6si
drtdkhat6rok (a tovribbiakban: uni6s ert6khat6rok);

b) akdzponti kdlts6gvetdsrril sz6l6 trirvenyben meghatfuozott krizbeszerz6si ds koncesszi6s
beszerzdsi 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhatrirok),

(3) Az egyes beszerz6si tdrgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti drtdkhatrlrokat a krizponti
koltsdgvetdsrol sz6l6 tdrvdnyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerzdsi tfuigyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghataroiott -
uni6s 6rtdkhatrirokat a mindenkori kdlts6gvetdsi t<irv6nyben 6venti rogziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s esetdben,
amely nem tartalm azza ateljes dijat:

a) hatirozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rovidebb id6re kdtendo szerzod{s eset6n a
szerzo dd s i dotartama al atti e I lens zolgiitatils;

b) hatittozatlan id6re kotdtt szerzod6s vagy ndgy 6vndl hosszabb idore kcitendo szerz6d6s
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kcizt6rsas6g 2019. dvi kcilts6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. tcirv6ny 72. g (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerz6si
ertdkhat6r 2019.janu6r 1-jdtol szolgirltatirs megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjdk, hogy fentiek alapj6n jelen szerz5dds nem esik a klzbeszeru6si elj6r6s
hat|lya al6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, szilllit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6

kozszolg6ltat6s folyamatoss6giinak biaosit6sa 6rdekdben a teleptl6si hulladekhoz kapcsolod6
jogok 6s kcitelezetts6gek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet

v6grehajt6sira az aldbbi szerzod6st kdtik meg:

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi rinkorminyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kor6ben

ell6tand6 helyi 6nkorminyzati feladatok kozd tartozik ktildn<jsen a hullad6kgazd6lkod6s es a

krirnyezet-eg6szs6giigy (koAisztas6g, telepi.il6si kdmyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s

169csil6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a telepiil6si rinkorm6nyzat a hulladdkgazdrilkod6si kozszolg6ltatiis ell6t6s6t a
kozszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltati.si szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkor minyzlrt Kdpvisel6-testiilete t ( / l.t (..1.1. .l.lt ...) Kt.sz.

hatilrozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Dr6vafok Kozs6g kdzigazgatisi teriilet6n az

ingatlantulajdonosoknril, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhasznilo) keletkezo telepi.il6si szilard hullad6k kezeles6re fenn6l16 kozszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormdnyzat es a

Kiizszolgdltat6 kcizotti kapcsolatot, a Felek jogait ds ktjtelezetts6geit szabdlyozza.

2.
2.1. Az flnkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Drivafok K6zseg kozigazgat6si teriilet6n a telepiildsi hulladek begyrijt6s6vel 6s elhelyezds

c6lj6b6l t<irt6n6 iendszires elsz6llit6s6val a szerzod6sben rdgzitett idotartamban, valamint

keiel6s6vel es 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdilkod6si Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llomany6nak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolg6ltat6si szerz6des keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szrillit6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente egy alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s

2.2. AKiizszolgriltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzEset2020.janu6r 1-jdn

megkezdi.

2,3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolghltati, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6iyoknak 6s M onkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult

bnivafok- Kdzs6g kdzigazgat6si tertiletdn a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezeldsdre

iranyul6 kdzszol g6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kcizszolg6ltat6s megnevez6se: teleptildsi hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6

kozszolg1ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahdztartasi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sdre tekintettel.
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A k6zszolgdltat6s teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: Dr6vafok Kdzs6g kdzigazgattisi tertilet6n.
A kdzszolg6ltatiis kcir6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcik6nyi Region6lis
Hulladekkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, komyezetv6delmi, mtikdddsi
enged6llyel rendelkezo hulladdkkezelo letesitmdnyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvillalfsa
3,1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgdltat6nak
kiz6r6lagos jogot biaosft.

3.2. Az Onko rm rinyzat kOtelezettsdget v6llal :

- a kozszolgriltat6s hatdkony 6s folyamatos elliiisdhoz a Kdzszolgdltat6 szdmdra
sztiks6 ges i nform 6ci 6k 6 s adatok szol giitatdstr a,

- a kcizszolgiiltatiis kordbe nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tevdkenys6gek
kozszolg6ltat6ssal tcirt6no risszehangol6s6nak elosegitds6re,

- a kozszolg6ltat6snak a telepiil6sen vdgzett m6s kdzszolg6ltattisokkal val6
cisszehangol6srinak elose git6sdre,

- a Kdzszolgiltatti kiz6r6lagos kiizszolgtitat6si j og6nak biztosit6siira,
- a teleptilds k<izszolg6ltatris igdnybev6telere k<itelezett ingatlanhasznril6i vonatkoziisiiban

ndv- e s cimje gy zek iltaddsdr a, adate gyezetd s re,
- ked.vezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok fltaddstra,
- az Onkormanyzat iital rendeletben, vagi igy6b .6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentesseg miatt felmertilo kciltsdgek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szfumdra,
- a telepi.ildsi igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hulladek gytijt6sdre, sz6llitds6ra, kezeldsdre

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatdrozdstra. Ennek keret6ben kijeftili - a
Kiizszolgfltat6val egyedetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kcizszolg6ltat6 6tvegye kciztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjirmtivel nim tud behajtani,

- a hulladdksz6llit6 j6rmti szitmira megfelelo irtviszonyok biztosit6silra, lkiilcinos
tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesit6sre, valamint a kozrit rirszelvdny6be bel6g6
fadgak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzoddskozzetetelerol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiiltinftett hulladdkgyrijt6si rendszer fretyi felt6teleinek

megszervezdsdr6l.

4. AKiizszolgiltatfkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgiitato gondoskodik:

- A hiztartdsban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udtilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltisi idoszak 6 h6nap -6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.g (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhurrril6k
r6szdre azdves hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6sidij s}%-itkellmeg6llapitani.)

ii. Elkiilcinftetten gytijtcitt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrtdno 6sszegytij t6s6r6l, elsz6llit6srir6l ds keze16s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hdnatirsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
ci s szegy rij t6sdro l, el sz6llit6s6r6l 6s kezeld sdrol.
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- Az illtala iizemeltetett hulladdkgyrijto ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hullad6k
6tv6tel6rol, dsszegyrij t6s6r6l, elszrillit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

b) Admi ni s ztr ativ fel adatok :

- konyvel6s, sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis zltrilci6, nyilv6ntart is, adatbdzis-kezelds
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytttmtikcidve a fogyaszt6k szfumira kdnnyen hozzdferheto

iigyf6lszolg6lat 6s tiljekoilatitsi rendszer mukddtet6se (Kozponti iigyf6lszolgiiat cime: 7632

P6cs, Sikl6si irt 58.), valamint a kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t|j€koztatis.

4.2. AKdzszolgdltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:

a) akozszolghltat6s folyamatos 6s teljes korti elliltisira,
b) akozszolgitltatiis meghatirozottrendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6re,

c) a kornyizetv6delmi hat6sdg 6ltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

k<ivetelm(nyek biztosit6sara 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgflltatisi szeruod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kOzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s minos6gti j6rmti, glp, eszkoz,

berendez6s bi4ositdsira, a sziiks6ges letszdmf 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsdta,

e) a kozszolgdltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovithet5 teljesit6s6hez sziiksdges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvd gz6sdre,

0 a k6zszolg6ltat6s kdr6be txtoz6 hulladek kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si iendszer mtik<jdtet6s6re 6s a kdzszolgiitatis teljesit6s6vel dsszefiiggo

adatszolg6ltatiis rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si

mtik<idtet6 s6he z s zi.iks6 ge s feltdtelek b i zto s it 6sir a,

i) a fogyaszt6k szamara kcinnyen hozzlferheto i.igyf6lszolg6lat 6s tSj6koztat6si rendszer

rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtikridtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendj6nek meg6llapitirsita,

[i a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a felei6ss6gi kdrben bekdvetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
biztositja, hogy a vegyes hulladdk gytjt6s6hez az ingatlanhasznil6legal6bb 2 kiilonbozo

[rm6rt6k[ gyrijt6ed6ny kdztil v6laszthasson,

tcibblethullad6k ehelyez6s6t szo19616, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k

l)

m)
forgalmaz6s6ra,

n) a liecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitmdny 6llom6ny6nak

haszn6latira.

A K6zszolg6ltat6 hulladekgazd6lkod6si enged6ly6nek szitma: OKTF-KP 12538-1012016,

PE/KFT/6 05S-3t2017, PE/KTF O t155-7 12018, PE/KTFO/00363-2 I20l9.

A Kozszo I gtiltat6 me gfelel6 s6 gi v6lem6nydnek szitma; KP-3 8633 - 5 I 2019 .

A K6zszolgdltat6 min6sit6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO 105727'212019.,

PE/KTFO t047 59 -6 120 19., PE/KTFO/06748-212019.
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5. Mentesiil a Kiizszolghltat6 a 4.1 pontban meghatirozott kdtelezetts6g6tol vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akozbtl, amely a
Ktizszolgiltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes kcizlekedesdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkrizelebbi sz6llit6si napon kriteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt szrlllit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiil6si hulladdk elsz6llit6siira is.

A Kiizszol ghltat6 j ogosult megtagadni a hulladdk el sz5llitiis6t :

- az 6nkormrinyzat rendeletdben eloirtt6l elt6ro tarol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a tiirol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hulladdk kdr6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, dpit6si trirmeldk, 6llati tetem, mar6, 
^"rg.roanyag, elektronikai hullad6k, folyekony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyezteti 
- 

a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6gdt, vagy -"g.ongAlhutla a
gytijt6berendez6st, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanitdsa soriin 1"tiety"i"ti u
kcirnyezetet.)

- a hulladdk nem a szabvinyos, zart t6rol6eddnyben, illetve nem a Kcizszolgriltat6t6l
v6s riro lt j e I zett zsilkban kertil kihely ez6sre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatitsakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem lezdrt, illetve sdriilt eddny)

- ha a t6rol6eddny kdrtil szabiilytalanul, annak mozgatiist 6s i.irit6st
tobblethulladdk keriilt kihelyez6sre

akaddlyoz6 m6don

- amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezetdsre keriil - a tilrol6ed6nyek matri caj1nak
hiinya, illetve sdrtil6se eset6n.

7. Az alvdllalkozil I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgriltat6 az
alviillalkoz6 ig6nybev6tel6t k<iteles az onkorm inyzat sz6m6rabejelenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenysdg6drt a Kiizszol giltat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

!: A Kiizszolgittatris teljesit6s6vel cisszefiiggo adatszolgdltatris biaosit6sa drdekdben a
Kiizszolgrlltatil az l./ pontban meghatirozott szolgriltat6si tertiletre vonatkoz6an elktil<initett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgilltatasi tertiletr6l elsz6llitott
ds rirtalmatlanf tott te leptil6si hul laddk mennyi sdgdt.

?. A kdzszolg6ltat6s igdnybev6teldre kdtelezetteknek a k6zszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait irdsban a Kiizszolgditai1 sz6khelydre (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds a Kiizszolgdltat6
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k6leles a

ben, ha az a kozszolgdltatisi tev6kenys6g6vel
a panasz, 6szrevdtel az Onkormilnyzat helyi

sz6l6 rendeletdnek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kiizszolgiltat6 30 napon beltil koteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesitdse mellett-
az Onko rm finyzathoz megktldeni.
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10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabillyozitsi Hivatal javaslatdnak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

dllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321 A. $-a alapj 6n az iilami hulladdkgazd6lkod6si ktjzfeladat keretdben az iilam beszedi

a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kcizszolg6ltat6knak a hulladekgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6si dij meg6llapitdsircrtfelel6s miniszter 6ltal meghatdrozott szolg6ltat6si dijat,

Az 6llam e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6lo szerv)

hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a telepiil6si rinkormdnyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatktirenek gyakorl6s6hoz szi.iks6ges.

A miniszter rendeletben dllapida meg a beszedett kozszolg6ltatdsi dij feloszt6s6nak elvdt' A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a k6zszolg6ltat6nak fizetend6 szolg6ltat6si dijat.

10.2 A kozszolgrlltat6 6ltal alkalmazott kcizszolgAltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valamint a 6412003. (IIL28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irtent.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendd lakossagi diiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznti6k tekinteteben a kdzszolg6ltat6si dijfizetesi

kdtelezetts 6get az Onkorm6nyzat telj esiti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egys6gnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

110 liter l3 88'-

80 liter 0 65'-

60 liter* 0 49s

*a3g512014. (xll.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien hasm6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszn 616 rdszdre, a teleptildsi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjan.

b) Ioari (gazddlkodd szervezetek\ dtiai:
ll0literes ed6nY: 207,-Ft + AFA
120 literes ed6nY: 225,- Ft + AFA
1100 literes ed6nY: 2 068,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6nY: 186'- Ft + AFA
120 literes ed6nY: 202,-Ft+ AFA
1100 literes ed6nY: I 861,- Ft + AFA

d) Tdbbt e thull addkgyiijtes6re szolg5l6 zsitk ira: 3 6 1,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

Af e-torveny rendelkezdseinek me gfeleloen j 6mak el.

{, ^,r^--



11. Altamihullad6kgazd6lkod6sikiizfeladat-ellftds
11.1 Az 6llami hullad6kgazddlkod6si k6zfeladat ellitrisrira l6trehozott szewezet
kijel6les6rol, feladatktir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgiiltat6si
kdtelezetts6gek r6szletes szabiiyafuol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjbn a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo ZirtkordrenMrikdd6 Reszv6nyt6rsas6got jekilte ki.

ll.2 A Koordinill6 szerv a kdzszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szimlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjAn allitja ki. A krizszolgilltat6 hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolgitltatiisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelS adatszolgdltatiissal
erintett ingatlanhasznilo tekintet6ben a Koordin6l6 szery 6ltal legut6bb kiszfumllzott
kozszolg6ltatdsi dij16l ellit ki szdml6t. Az ezzeldsszeftiggdsben keletkezo dijkorrekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kotelezetts€g aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez5 kdzszolg6ltatrisi
dijkiildnbcizet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kdzszolgLiltat6nak fizetendo esed6kes
szolgiitatitsi dijba besz6mitja. A kozszolgdltat6 hirlnyos vagy helytelen adatszolg6ltat6srib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezm6ny6rt a K<izszolg6ltat6t terheli a felelSssdg.

ll.3 A Koordinii6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kdzszolgilltatasi dijfizetds
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefliggesben teljesites tdrtdnt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgdltat6sb6l hifunyzo
ingatlanok 6s szi.iksdges adataik megrlllapit6sa drdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
ktizszolg6ltat6nak, ds felhivja a kcizszolgitltatot, hogy a megktilddtt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6s6nak megfelel6en konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az 6rtesitds kezhezvetel6t kciveto 8 napon beliil.
A korrekci6t ktivetoen - a krizszolgitltato eltero adatszolgiiltatiisa hi6nyriban - a Koordin6l6
szerv a kii zszo I g 6ltat6si d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szimllzza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszndlo iitalhatiridon beltil ki nem
fizetett kozszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdekeben intdzkedik.

I1.5 A Ktizszolgiitato r€,szerc akozszolgitltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6tAs66rt
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6si dij meg6llapit itsfuert felelds
m i ni szter 6l tal me ghat 6r o zott szol giitatits i dij at fi zet.

11.6 A kcizszolgdltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
teliesltdsigazohissal igazolja, hogy a kozszolgirltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
meri.ilt fel. A teljesft6sigazoliisnak a kdzszolgdltat6 6,ltal a Koordin6l6 szerv r1szdre a
rendszeres adatszolgiiltat6s keret6ben t<irteno megkiilddse a szolgilltat6si dij fizetdsdnek
feltdtele.
Az Onkormdnyzat ktiteles a teljesit6sigazolist a Kdzszolgiitat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdvet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
kiad6srival alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, rigy a kdzszolgdltat6 jogosult i ezzel
kapcsolatban keletkez6 kiritt az Onkormrinyzat fele drvdnyesfteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6s teljes krizvetlen koltsdge

megt6rit6sre keri.il, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeltilt
szeryezetnek 6tadni. A haszonanyag-drt6kesit6sbol eredS bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfele16s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjdn az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st

annak megkdt6s6t vagy m6dosft6s6t kdvet6en halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beli.il

elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgriltatisi szerz6d6s hat{lya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hat6rozott id5re, 2029.

december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzoddst kdzcis megegyezdssel, csak irdsban m6dosithatjdk.

13. A kiizszolgiltatfsi szerz6d6s megszfin6se

A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megszrinik

a) abewrc meghat6rozott idotartam lej6rt6val,

b ) a Kozszol g6ltat6 j o gut6d n6lktil i me gsztin6s6ve l,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,

d) felmond6ssal
e) a felek kdzos megegY ez1s6vel.

l3.l Az flnkormanyzat a kdzszolg6ltat6si szerzoddst a Polgari T6rv6nykdnyvben

meghat6rozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhatja fel, ha a K<izszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet vedelm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddntds eloir6sait srilyosan megsdrtette, ds

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen megfllapitotta,

- a szerzod6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sflyosan

megs6rtette.
- a huttadekgazd1lkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6ddst az OnkormSnyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6[at6 nem rendelkizik min6sit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13,2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Torv6nykonyvben meghathrozottakon trilmenoen a

k<izszolg6ltatdsi szerz6d6st akkor mondhada fel, ha

- ;flnkormanyzat a kozszolg6ltatdsi szerzodesben meghatdrozott kotelezettseget - a

K6zszolg6ltat6 felszolit5sa elien6re - sirlyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozzaa hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

- a krizszolg6ltat6si szerzodds megkot6set ktivet6en hat6lyba l6pett jogszabrlly a

k6zszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy vhlto*atja Deg, hogy az a

K6zszolgdltat6nak a hullad6kgazdiikodisi k<izszolg6ltatds szerz6d6sszerti teljesit6se

k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzoddst a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepi.ildsi

<inkorm6ny zathaladektalanul gondoskodik az rij kozszolg6ltat6 kiv6lasztdsir6l-
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A fentiek teljesiildse esetdn a kdzszolg6ltat6si szerz6dds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kdzszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltattist v6ltozatlanul
elkida.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves k<izszolg6ltat6si dij 5}Yo-inak
megfelelo meghirisul6si kcitb6r fi zetds6re kciteles.

14, Eljirris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A k<izszolgiltat6si szerzod6s megsztindse vagy megsztintet6se eset6n a K<izszolg6ltat6 azij
kcizszolg6ltat6 kiv6lasztitsirig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgirltat6st vitltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdilkoddsi k0zszolg6ltat6si szerzod6s megsz[in6se eset6n a krizszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Krizszolg iitat6 a
telepiildsi <inkorm6nyzatnak akdzszolgitltat6si szeruldes megszrin6se napjrln 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egymis kcizotti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s rid6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6sdra a P6csi J6r6sbir6srlg, illetve 6rt6khat6rt6l fligg6en a Pdcsi T6rv6nyszdk
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzbdes teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm funyzat rdszdrol:
ndv: Tihanyi Janos polgilrmester
telefon: 06-73/580-0 I 8
e-mail : jegy zo@sel lye. hu

a Kiizszolg 6ltat6 r6szdr6l :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 72/ 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kiz6r6lag a
szerzodes teljesit6s6vel cisszefiiggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6bjogos drdekek 6rvenyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6i sor6n a
kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17, Mecsek-Drr{va Hullad6kgazdrfllkodr[siProgram
A Kdzszolgrlltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrilkod6si projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszk<izciket a kcizszolgriltat6s teljesit6se kapcsan.

Felek kcjtelezetts6get vrillalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hat6rozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6dds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik tdsze

6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t dllapitja ffieg, rigy a szerzod6s t6bbi r6sze drvdnyes es

kik6qyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerz6d6sben nem szabillyozott kerdesekben els6sorban a hullad6krol sz6l6 2012. evi

CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g rinkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXKX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a

fotgari Torvdnykonyvrol sz6l6 2013. evi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazatij o g szab6ly ok iranyad6 ak.

Dr6vaivdnyi,2019. 6v lt h6nap lA. nap

D6l-Kom NonP
7632 P6cs, Sikti
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l0

(^n--


