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H ULLADEKGAZDALKooAsT xozszoLGALTATAsr sznnzoors

amely ldtrejdtt egyrdszt: Dr6vapalkonya Kiizs6g Onkorm Anyzata
sz6khely: 7850 Drdvapalkonya, Fo u. 42.
PIR sz6m: 335429
ad6sz6m: I 533 5243 -l -02
kdpviseli: Pripai Zoltrlnn6 polg6rmester
mint <inkormritlyzat (a tovribbiakban: Onkormdnyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunrilis Szolg6ltat6
Nonprofi t Korl6tolt Felel6ss6gii Tdrsas6g
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si tt 52.
cd gj e gyz6ksz6m a: 02-09 -064 5 5 6
ad6sziima : 1 I 5 4 1 587 -2-02
KUJ szrima: 100279306
KTJ sziima: I 00468989 /P6cs-Krikdny Regionrilis
Hullad6kkezel6 K<izpont/
KSH sz6ma: I 1 541 587 -381 I - 572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezetti
mi nt Kdzszol 96ltat6, a tovebbiakban: Kiizszolgiltatri

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzott az alulirott helyen 6s napon az allbbi
felt6telek mellett:

Szerz6d6 felek jelen kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megkdt6sekor figyelembe vett6k a

krizbeszerz6sekr6l sz6t6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. S-et, mely szerint a kdzbeszerzdsi
6rt6khat6rok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatArozott kcizbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
6rtdkhat6rok (a tovribbiakban: uni6s drt6khat6rok);

b) a kdzponti kcilts6gvetdsr6l sz6l6 tdrv6nyben meghatarozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si d(dkhatiirok (a tovAbbiakban: nemzeti drtdkhatrlrok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drtdkhat6rokat a kdzponti
kriltsdgvetdsrol sz6l6 t<irv6nyben 6vente kell meghat6rozni. Az egyes beszerz6si tdrgyak
esetdben alkalmazando - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghadrozott -

uni6s 6rtdkhatrirokat a mindenkori k<iltsdgvet6si t6rv6nyben dvente rrigziteni kel[.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgriltatiis becsiilt 6rt6ke olyan szerzod6s eset6ben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatirozott id6re, ndgy dvre vagy anniil rcividebb id6re k6tend6 szerzod6s esetdn a

szerzodds idotartama alatti el lenszol 96ltat6s;
b) hatlrozatlul id6re kdtdtt szerzodds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re k<itendo szerzod6s

esetdn a havi ellenszol96ltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdaarsasag 2019.6vi k6lts6gvetds6r6l sz6l6 2018.6vi L. tdrv6ny 72. S (l)
bekezd6se rtigziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si

drt6khat6r 2019. janudr I -jdt6l szolgiiltat6s megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitjrik, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6dds nem esik a kcizbeszerz6si elj6riis
hat6lya al6.
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Szerz6d6 Felek a telepiildsi hulladdk gyrijtdsdre, szillitasra ds kezeldsre vonatkoz6
k<izszolgdltatris folyamatossiigdnak biztosit6sa irdek6ben a telepiildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi tinkormrinyzati rendelet
v|grehajtisfua az aldbbi szerz<id6st kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszag helyi dnkorm Anyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrvdny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi k6ziigyek, valamint a helyben biaosithat6 k6zfeladatok kdrdben
ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok kcizd tartozik kiikin6sen a hullad6kgazddlkod6s ds a
k6rnyezet-egdszsdgiigy (kdztisztas6g, teleptildsi kdmyezet tisZasrigrinak biztosit6sa, rovar- ds
169cs616irt6s).

A hullad6k6l sz,6l62012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddse
szerint a telepiil6si tinkormdnyzat a hullad6kgazdrilkod6si k6zszolgriltatiis ell6tdsdt a
kcizszolg6ltat6val k6tdtt hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltatiisi szerzodds ritjrin biztositja.

hatitozata alapjdn jdtt ldtre.

1.3. A jelen szerzodds celj4 hogy Driivapalkonya K6zs6g kcizigazgatdsi teriiletdn az
ingatlantulajdonosoknrll, birtokosoknel, haszndl6kndl (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhaszndl6) keletkez<i telepiil6si sziLird hultad6k kezel6s6re fenn6ll6 k<izszolg6ltatrissal
kapcsolatban - a hatdlyos jogszab6lyoknak megfeleloen - az Onkormdnyzat ds a
Kiizszolgriltat6 kdzcitti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezettsd geit szabitly ozza.

2.
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolg:ilta t6t az al6bb meghatdrozott feladatok
elvdgz6s6vel:
Driivapalkonya Kdzsdg kdzigazgat6si teriilet6n a teleptil6si hulladdk begyiijtds6vel 6s
elhelyezds cdljrib6l t6rtdno rendszeres elszillitrisrival a szerz6ddsben rdgzitett id<itartamban,
valamint kezel6s6vel ds rlLrtalmatlanit6siival - a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkoddsi Program
eszkdz- 6s ldtesitmdnyrillomrinyanak ig6nybevdtel6vel-, k6zszolgiiltatrisi szerz<id6s keret6ben:

- vegyes hulladdk gyiijt6se, szitllitirsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitds 6vente egy alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hultaddkgyr.ijtds

2.2. A Kdzszolgiltatf a 2.1. pontban meghaterozott feladatok elv6gzdsdt 2020. janurir l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjan a KiizszolgiltatrS, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az dnl<ormiinyzati rendeletnek megfeleloen kizilr6lagosan jogosult
Drrivapalkonya Kdzsdg klzigazgatrisi teriiletdn a telepiildsi hulladdk gyiijt6sdre 6s kezel6sdre
iranyul6 kdzszolgriltatrisok elletesdra.

A kdzszolgiiltat6s megnevez6se: telepiildsi hultaddk gyiijtdsdre 6s keze16sdre irriLnyul6
k6zszolgrlltat6i feladatok ell6tasa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
a hijzteJtirsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k r€szdt k6pezi5 vegyes hullad6kara is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A ktizszolgriltatds teljesit6sdnek teriileti kiterjed6se: Dr6vapalkonya Kdzs6g kdzigazgatiisi
teriilet6n.
A kcizszolg6ltatas kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcik6nyi Regionrilis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy dtrak66llom6son, illetve mas, kdmyezetv6delmi, mrikdddsi
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3, Azdnkormdnyzatkiitelezetts6gvr{llakisa
3.1. Az Onkormlnyzat a 2. pontban irt ktizszolgiiltads ellauisrfua a KtizszolgSltat6nak
kizar6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkormdnyzat kdtelezettsdget v6ltal:
- a kozszolgitlatds hatdkony 6s folyamatos ellet6sahoz a Kiizszolgdltat6 sz{mdra

sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltatasiira,
- a k<izszolg6ltat6s k6r6be nem tattoz6 hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6gek

kdzszo196ltatrlssal ttirt6n6 <isszehangoliisiinak elosegit6s6re,

- a kcizszolg6ltatiisnak a telepiildsen v6,gzelt m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6

<isszehangol6s6nak elosegit6sdre,
- a Kiizszolgiltatri kizrir6lagos kdzszolg6ltat6si joganak biaositas6ra,
- a telepiilds kdzszolgiiltatas igdnybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkozasaban

n6v- 6s cimjegyzdk 6tadas6ra, adategyezetdsre,
- kedvezm6ny, mentesseg eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok 6tadasAra,

- az Onkormdnyzal illlal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 k6lts6gek megt6ritds6re a Koordin6l6 szerv sz mdra,

- a teleptildsi ig6nyek kiet6git6sdre alkalmas hulladdk gyrijt6sdre, sz6llit6siira, kezel6sdre

szolgiil6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghat6rozrlsiira. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyrij topontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a kcizszolg6ltat6 dtvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,

mely ingattanokhoz a K6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazott g6pj6rmiivel nem tud behajtani,

- a hullad{kszillit6 j6rmti szamira megfelel6 ftviszonyok biztositasara, (kiildn<is

tekintettet a t6li h6- 6s s(koss6g-mentesitdsre, valamint a kdzrit iirszelv6nydbe bel6g6

fa6gak lev6g6sdra),
- a kOzszolgditatrisi szerz6d6s k6zz6t6tel6rol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elktildnitett hulladdkgyfijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezds616l.

4. AKiizszolgriltatrikiitelezettsdgei:
4.1.
a) A kcizszolgdltat6 gondoskodik:

- A hdztartiisban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egYszer

(Udiil6 6s id6szakosan hasznSlt ingatlanok eset6ben az ellittirsi id6szak 6 h6nap -
iprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.g (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhasznril6k

r6sz6re az 6ves hullad6kgazdrilkodrisi kdzszo196ltatdsi dij 50%-6t kell megrillapitani.)

ii. Elkiildnitettengyiijttitthulladdk
iii. Lom hulladdk dvente egy alkalommal
tdrt6n6 dsszegyiijtdsdr6l, elszrillit6s6r6l 6s kezeldsdrol.

- A gazd6lkod6 
-szlrvezetekn6l 

keletkez6 hriatart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k

tisszegy[jtds6r6l, elsz6llitrisdr6l 6s kezelds6rol.
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- Az Altala iizemeltetett hulladdkgyfijtii ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hullad6k
ritvdteldr6l, 6sszegyrijtdsdr6l, elszillitris6r6l 6s kezeldsdr6l.

b) Adminisarativ feladatok:
- kdnyvelds,szdmvitel,b6rszimfejt6s
- adminisxrdci6, nyilvdntartris, adatbrizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolgrlltatils

c.) az Onkorm 6nyz ttul egyiittmiikddve a fogyasa6k szAmdra k6nnyen hozzAfdrheti5
iigyf6lszolgrilat ds t6jdkoztat6si rendszer m[ikddtetdse (Krizponti iigyfelszolgrilat cime:7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint a kdzszolgiiltatrissal kapcsolatos lakossrigi t6jdkoztatiis.

4.2. A Kdzszolgaltat6 kdtelezettsdget vrillal tov6bbii:
a) a kdzszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes k<trii elt6trisrira,
b) a kdzszolgriltatiis meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6re,
c) a k<imyezetvddelmi hat6s6g riltal meghatrirozott min6sitdsi osztely szerinti

k6vetelm6nyek biaosit:isiira 6s a min6sftdsi engeddly hulladdkgazdrilkoddsi
k6zszolgriltat6si szerz6d6s hat6lyossdgrinak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a kdzszolgdltatas teljesitdsdhez sziiks6ges mennyisdgri is min6sdgii jri,rmii, gdp, eszk6z,
berendezds biztosit6srira, a sziiks6ges l6tszimf ds kdpzetts6gii szakember alkal mazis1ra,

e) a krizszolgriltatiis folyamatos, biaonsiigos 6s b6vitheto teljesit6sdhez sziiks6ges
fejlesztdsek 6s karbantartdsok elv6gz6s6re,

f) a kdzszolg6ltatris kdrdbe tanoz6 hullad6k kezeldsere meghatrirozott helyek ds
l6tesitm6nyek i96nybev6tel6re,

g) nyilvdntartrisi rendszer miikcidtet6sdre ds a kdzszolgriLltates reljesit6sdvel risszefiiggo
adatszolgiiltatils rendszeres teljesitdsdre,

h) a nyilvrintart6si, adatkezeldsi ds adatszolgdltat6si rendszer ldtrehozisrihoz ds folyamatos
mrikcidtetds6hez sztiksdges feltdtelek biaositiisiira,

i) a fogyasa6k szrirnriu'a k6nnyen hqz"lfglhslo tigyfelszolgrllat 6s trijdkoaatrisi rendszer
mtikridtetds6re,

]) a fogyasa6i kifogdsok ds dszrev6telek elintdzdsi rendjdnek megrillapitiisiira,k) a tevdkenys6g ellfltdsdhoz sztiks6ges biaositiissal rendelkezik,lmeiy megielelci fedezeret
nyrij t a felel6ssdgi kdrben bekdvetkezett Onkormenyzatnak okozott isetleges kiirok
enyhitdsdre,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gytijtdsdhez az ingatlanhasznril6 legalibb 2 kiilcinbctz6
iirmdrtdkii gyiijt6eddny k6ziil viilaszthasson,

m) t6bblethutladdk elhelyezdsdt szolgril6, a Kdzszolgdltat6 riltal biaositott zsiik
forgalmazlsira,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkodrisi Program eszk6z- 6s l6tesitmeny iillomiinyriurak
haszn6latiira.

A_ Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazdrilkodrisi engeddtydnek szima: oKTF-Kp/2538-10/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, pEtKTF O nS5_7 t2018,, PE/KTFO/0036 3_2?0tg.
A Kdzszolgriltat6 megfelel6sdgi v6lemdnydnek szrima: Kp-3g63 3-St20lg.A Kozszolgdltat6 min6sitdsi engeddlydnek sz6ma: pE/KTFo/0572 7-212019.,
PE/KTFO/o4759 -6 t2019., PE/KTFO/0674 8-2 t2ot9.
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5. Mentesiil a Kiizszolg6ltat6 a 4./ pontban meghatarozott ktitelezettsdgdt6l vis maior
eset6n, tov6bba, ha az onkormiinyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelftdsdhez olyan
ritviszonyokat /h6- ds sikossdg mentesseg, illetve egydb okb6[ jrirhatatlan a k6zut/, amely a
Kiizszolgriltatri gdpj6rmiiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biaos(tja. Ez esetben a

Kiizszolg6ltatri az akadtiy elh6rul6s6t kdvet6 legkdzelebbi szillitdsi napon k6teles
szolg6ltatni, mely alkalommal ktiteles az el6zo elmaradt szillitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii teleptil6si hutlad6k elsziillitiis6ra is.

A Ktizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszAllit6sat:
- az dnkormrinyzat rendeletdben el6irtt6l elt6ro tarol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

- ha a tiirol6eddnyben a teleptil6si (kommunrilis) hulladdk kdr6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, k<i-, dpitdsi t6rmel6k, iillati tetem, mar6, mdrgez6
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyfildkony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, sulyti tirgy, amely veszdlyezteti a

hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrongdlhatja a

gy[j t6berendezdst, kezelo berendezdst. illetve artalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a

kOrnyezetet.)
- a hulladdk nem a szabv6nyos, ziirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a K<izszolg6ltat6t6l

v6siirolt jelzett zsiikban keriil kihelyezdsre,
- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a trlrol6eddny mozgatesakor a kisz6r6dris

veszdlye fenniill (nem leziirt, illetve s6rtilt eddny)
- ha a triroloed6ny kdriit szab6tytalanul, annak mozgatest 6s iiritdst akad6lyoz6 m6don

trtbblethulladdk keriilt kihelyezdsre
- amennyiben a trirol6eddnyek jelz6se bevezet6sre ker[l - a trlrol6eddnyek matriciijdnak

hiiinya, illetve sdriil6se eset6n.

7, Az alvdllalkoz6 / tetjesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolgfltat6 az

alv6tlatkoz6 igdnybev6tel6t kdteles az Onkorm6nyzat szimara bejelenteni'

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Ktizszolgiltat6 rigy fetel,

mintha maga jrirt volna el.

8. A Kiizszolgrlltatds teljesit6s6vel dsszefiigg<i adatszolg6ltatiis biZositasa 6rdekeben a

Kiizszolgdltat6 az l.l pontban meghat6rozoft szolg6ltatiisi tertiletre vonatkoz6an elkiiliinitett

nyilvantart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmaT4 a szolgaltat6si teriiletr6l elsziillitott

ds iirtalmatlanitott telepiil6si hulladdk mennyis6g6t.

g. A kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kdzszolg6ltatris teljesit6s6vel

kapcsolatos minosegi dszreveteleit, kifogrlsait iriisban a Kiizszolg6ltat6 sz6khelydre (7632

P6cs, Sikt6si u. 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds a Kiizszolg6ltat6

kdteles azokat irrisban, l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kdteles a

Kiizszolgdltatri kornyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltatasi tevdkenysdg6vel

okozati 
-6sszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi

hullad6kkezel6si kOzszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6sotja, a

Kiizszolgriltat6 30 napon beltil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii drtesit6se mellett-

az 6nkormrinyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltat6sdija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgdltatdsi dijat a Magyar Energetikai 6s Krizmri-
szab|lyozdsi Hivatal javaslatanak figyelembevdteldvel az illet6kes minisZer rendeletben
rillapida meg 6s a Koordindl6 szerv szedi be.

AHt.32lA. $-a alapjri,n az iilarni hullad6kgazddlkoddsi kdzfeladat keret6ben az iillam beszedi
a kdzszolg6ltatdsi dijat 6s kifizeti a k<izszolg6ltat6knak a hullad6kgazdrilkodrlsi
kdzszolgdltat6si d(j megSllapitrisd6rt felelos miniszter 6ltal meghatiirozott szolg6ltat6si dijat,
Az 6llam e feladatainak elkitdsiiLra koordiniil6 szervezelel (a tovribbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz ldtre.
A hetyi k6zszolgriltat6, a telepUl6si 6nkormiinyzat, valamint a hullad6kgazdritkodrisi
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds informiici6t, ami a KoordinrlLlo szerv
feladatkcirdnek gyakorliisiihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben dllapida meg a beszedett k<izszolgriltatrisi dij feloszuisrinak elv6t. A
minisaer a Koordindl6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben iillapitja meg a
Koordiniil6 szerv iital a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 szolgriltatrlsi dijat.

l0'2 A kdzszolgdltat6 6ltal alkalmazott kcizszolgriltat6si dij megdllapitrisa a Ht.46-4g.$ ds
9[.$, valamint a 64/2008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tdrtdnt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingallanhaszruilLk dltal fizetend6 lakossdei diiak:
A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniit6k tekintet6ben a kdzszolg6ltatrisi dijfizet6si
kdtelezettsdget az onkormriny zat teljesiti.

Ed6nymdret Darabszim Egysdgnyi iiritdsi dij
(Fr + Afa)

I l0-120 liter 96 88,-
80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49'''

*a 38512014. (xll. 31.) Korm. rendelet szerint lakoingatlant egyedill ds dletvitelszeriien haszrdld termdszetes
szemdly ingatlanhaszndl6 rdszcre, a terepulisi dnkormiinyzar dltal kiadon igazolds arapjdn.

b) Ipari (eazdalkodi szervezetek) diiai;
ll0 literes ed6ny: 99,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft+ AFA

4
I l0 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
I 100 literes ed6ny:

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

887,. Ft + AFA

d) Tabblethulladdk gyiijt6sdre szolgiil6 zs6k Ara:361,- Ft+Afaldb.

Szerzodf Felek az iiltalinos 
. 
forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatrilyos

AFA+6rvdny rendelkez6seinek migfelel<ien jrlrnik el.

6.^,^^-
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ll. Allami hullad6kgazddlkoddsikiizfeladat-elldtris
ll.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6trisriLra ldtrehozott szervezet
kijel6tds6r6l, feladatk6rdr6l, az adatkezeles modj616l, valamint az adatszolg6ltatesi
kdtelezeusdgek rdszletes szab6lyair6l sz6[6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjan a Kormiiny a Hl 321A. $ (1) bekezd6sben
meghadrozott feladatokra Koordiniil6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordin6l6 ds Vagyonkezelo ZriLrtkdnien Miikdd6 R6szv6nytarsas6got jelSlte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv a kdzszolgrittatdsi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgriltat6s alapjrin 6llitja ki. A kdzszolgiiltat6 hianyos vagy
kdsedelmes adatszolgriltatiisa eset6n a Koordin6l6 szery a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszniil6 tekintet6ben a Koordiniil6 szerv 6lta[ legut6bb kisz6mli2ott
krizszolgriltatiisi dij16l rillit ki szdml6t. Az ezzel cisszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n

minden helyt6lLisi kdtelezettsdg a Kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 krizszolg6ltat6si

dijkiildnbdzet pozitiv mdrleg6t a Koordineil6 szerv a kdzszolgaltat6nak fizetend6 eseddkes

szolg6ltatiisi dijba beszimitja. A kcizszolg6ttat6 hidnyos vagy helytelen adatszolgdltatasrib6l
eredo, a Koordin6[6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szimliikkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezmdny6rt a Kdzszo I gril tat6t terheli a felel6ssdg.

ll,3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l

kiindulva megallapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kdzszolgaltatasi dijfizet6s

meghatiirozva az adatszolgiilatasban, ugyanakkor vdlelmezhet<i, hogy az ingatlannal

<isszeftiggesben teljesit6s tdrtdnt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

k6mi az illerdkes hat6s6gt6t a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatdsb6l hidmyz6

ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megdllapitiisa drdekdben.

A fentiek alapj6n rdgziteft ingatlanok adatait a Koordinal6 szerv megktildi a

krizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett

szotgriltatdsrinak megfelel6en konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiiltatdst

legk6s6bb az 6rtesitds k6zhezv6tel6t kdvet6 8 napon beliil.
A konekci6t k6vetoen - a kozszolg|ltat6 ettdr6 adatszolgdltadsa hi6nyriban - a Koordin6l6

szerv a k6zszolgaltatasi dijat az ingatlantulajdonosnak szitmllzza ki

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatSridon beliil ki nem

fizetett k6zszolgriltat6si dij behajtrisa 6rdekdben int6zkedik.

ll.5 A Kcizszotg6ltat6 r6sz6re a ktizszolgiiltatdsi szerz6d6sben rdgzitett feladatok eltetes6drt

a Koordiniil6 szerv a hul laddkgazd6lkoddsi kdzszolgAttat6si dij meg6llapit6s66rt felel6s

miniszter 6ltal meghat6rozott szolg6ltat6si dijat fizet.

I1.6 A krizszolgiiltat6 az Onkormanyzat, mint ell6t6sdrt felelos 6ttal kiadott

teljesitisigazotti.rsai igazolja, hogy a kdzszolgrlltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

meriilt fe-t. A telj esildsigazolasnak a kdzszolgiiltat6 eltal a Koordin6l6 szerv r'szdre a

rendszeres adatszolgaltatis keret6ben tdrt6no megkiilddse a szolgriltat6si dij fizet6s6nek

feltdtele.
Az Onkormrinyzat kiiteles a teljesitdsigazol6st a K6zszolg6ltat6 r6sz6re a teljesitdssel 6rintett

idoszakot tOvetO S napon beliil kiadni. Amennyiben az onkorm inyzat a teljesitdsigazokis

kiadrisdval alapos indok ndlkiil kesedelembe esik, rigy a kdzszolg6ltato jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo k6riit az Onkorm tnyzat fel€ 6rv6nyesiteni'

&u*-
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ll.1 A szolgriltatrisi dijban a hulladdkgazddlkodrisi kcizszolgriltatds teljes kdzvetlen kciltsdge
megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitdsdr6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6[6 szerv 6ltal kijel6lt
szervezetnek iitadni. A haszonanyag-drtdkesitdsb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrilkodSsi kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s6gdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapj|n az Onkormanyzat a kdzszolgriltatrlsi szerzriddst
annak megkdtesdt vagy m6dositiis6t k6vet6en halad6ktalanul, de legk6sribb 8 napon beliil
elektronikus uton megkiildi a Koordinrll6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgdltat6si szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzoddst 2020. janurir 01. napjrival kezd6d<i hatrillyal, hat6rozott id6re,2029.
december 31. napj6ig k6tik.

Felek a szerz6ddst k6zds megegyez6ssel, csak irihban m6dosithaddk.

13. Akiizszolgriltatfsiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszol96ltatrlsi szerzodes megsziinik
a) a berne meghatarozott id6tartam lej6rt6val,
b) a Kdzszolg ltat6 jogut6d n6lktili megszrin6sdvel,
c) el6lLlssal, ha a teljesitds m6g nem kezd6d6tt meg,
d) felmondiissal
e) a felek kciz<!s megegyez6s6vel.

13.1. az dnkormriLny zat a k)zszolgriltatdsi szerz6ddst a polgriri rdrvdnykrinyvben
meghatriLrozott felmonddsi okokon trilmen<ien akJror mondhatja fel, ha i Ktizszolg6liato 

'

- a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgdltat6s ellltiisa soriin i komyezet v6dehEre vonarkoz6
jogszabdlyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi ddntds el6irrisait sriryosan ..grd.t"it., e,
ennek tdnydt a bir6s6g vagy a hat6seig joger6sen megrillapitotta;- a szerzod'sben megrillapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don sflyosan
megsdrtette;

- a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgdltatrisi szerz6d6st az onJ<ormdnyzat felmondja, ha a
K6zszolgeltat6 nem renderkezik minositdsi engeddilyel uuet o,"ei"i"ioregr
vdlem6nnyel.

!3.2 A K<izszolgriltat6 a polgrfui r6rvdnykdnyvben meghat6rozottakon trilmen<jen a
k<izszolgdltatiisi szerz6ddst akkor mondhatja fei, ha- az onkormdnyzat a kdzszolgiiltatriii szerz6ddsben meghatrirozott k6telezettsdgdt - a

Kcizszolg6ltat6 felsz6litdsa ellen6re - sfl
krfu't okoz, vagy akad lyozza a hu addk

- a kcizszolg6ltat6si szerz<idds megkci
krlzszolg6ltatrisi szerz6d6s tartalmi e
Krizszolgdltat6nak a huJladdkgazdrilkodrisi kcizszolgriltatris szerzriddsszeni teljesitdse
kdrdbe tartoz6 l6nyeges ds jogos drdekeit jelentos mdrt6kben s6rti.

l3:3 Ha a hulladdkgazdrilkodrisi szerz<iddst a ki)zszolgaltat6 felmondja, a teleptil6si
cinkormiinyzat halad6ktalanul gondoskodik az ij k6zszolg6ltat6 kiv6lasaiisiir6l.

&u^-



A fentiek teljesiildse esetdn a ktizszolgriltatrisi szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmondrisi id6 alatt a K<izszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkodasi kdzszolg6ltatast vAltozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormanyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s

neki fetr6hat6in sziinik meg, az onkormiinyzat az 6ves kdzszolgaltatasi dij 5o%-rhnak

megfelelo meghirisul6si k6tb6r fizetds6re kdteles.

14. Eljiris a szerzdd6s megsziin6se eset6n

A kdzszoigdltatrisi szerz6dds megsziin6se vagy megsziintet6se esetdn a Kozszolgiitat6 az uj

k6zszolg6ltat6 kiv6laszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgdltatast v6ltozatlanul ell6da.

A hu[;ddkgazd6lkodasi ktizszolgriltatasi szerz6d6s megsziin6se esetdn a ktizszolg6ltat6s

eltatiis6val li-apcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilviintartrlsait a K6zszolg6ltat6 a

telepiitdsi cinkormilnyzatnak a kdzszolgaltatiisi szerzod6s megsziindse napj6n 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felekmeg"6llapodnak,hogyazesetlegesjogvitiikatelsosorbanazegym6skdzdttit6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
a,,,.nriyiU.n a jogvitdt a Felek tdrgyal6s ritjan 60 napon beltil nem tudjdk rendezni, a b(r6s6gi

Llaia, i"forytuias-rira a Pdcsi Jrtaslbirosag,-illetve drt6khat6rt6l fiiggSen a P6csi Tdrv6nvszdk

illet6kess6gdt kdtik ki.

16. tirtesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, ktivetel6st irasba ketl

foglalni.
A izerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos i.igyintdzisre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az 6nkorm r{nY zat r €szir ol :

n6v: P6Pai Zoltinn6 Polgrirmester
telefon: 06-721599-001

e-mail : jegYzo@kovacshida.hu

a Kiizszolg6ltat6 16sz6rol:

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

11. Mecsek-Drfva Hullad6kgazdrilkodisiProgram
A K6zszolg6ltar6 k6teles ig".vi. ""*i a Meciek-Drava Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
'k";;;"" 

#gval6sut6 tet"riinle.,y"t 
"t 

es eszkdz6ket a kdzszolgattatas teljesit6se kapcsin.

Felekkdtelezetts6getv6llalnak,hogyal6vetikmagukataTirsulasiTanricshat6rozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6dds brirmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6sdg
annak 6rv6nytelensdg6t rillapitja meg, rigy a szerz6dds t<ibbi rgsze 6riinyes ds
kikdnyszerithet6, kivdve, ha andlkiil bdrmelyik F6l a szerz6d6st nem kdt6tte volna meg.
A jelen szerz6ddsben nem szzbitlyozott k6rddsekben els<isorban a hultaddk6l szolo i1l2. eviclxxxv. rdrvdny (Hr.), a kdzbeszerz6sekr<ll sz6l6 2015. 6vi cXLIII. tdrvdny (Kbr.), a
Magyarorszig dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. Evi clxxxx. t6rv6ny (M6tv), vaiamint a
Polgrfui rrirv6nykcinyvrril sz6l6 2013.6vi V. t6rv6ny (ptk.) rendelkezesii, illetre a vonatkoz6
igazati jogszabirl y o k irrinyad6ak

Drdvapalkonya ,2019. 6v A-6.'.!L-+q,/ hrinap .lC lr,

UJ
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Ktizszolgrilta t6
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