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HULLADEKGAzDALKooAsT xozszoI,cA rATAsr szERZ6DES

amely ldtrej<itt egyrdszt: Dr{vaszabolcs Kiizs6gi 6nkormfnyzat
sz6khely: 7851 Dr6vaszabolcs, Kdztiirsasdg t6r 1.
PIR szdm: 331I l9
ad6szrim: 1533 I 1 l5-2-02
k6pviseli: Solti Dezs6 polg6rmester
m int <inkormdnyzat (a toviibbiakban: 6nkormdnyzat 1

D6l-Kom D6l-Dunrlntrili Kommunrllis Szotgdltat6
Nonprofi t Korl6tolt Felel6ss6gii Trirsas6g
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si tit 52.
cdgj egyz6ksziiLrn a: 02-09 -0 64 5 5 6
ad6szituna: | 1 5 4 | 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sziima: I 00468989 /Pdcs-Kcikdny Regioniilis
H ulladdkkezel<i K6zpont/
KSH szrima: 1 I 5 4 1 58'7 -381 I -57 2-02
kdpviseli: Bi16 P6ter iigyvezetd
mint Kcizszolgiiltat6, a tovebbiakban : Ktizszo196ltat6

miisrdsa:

megkdt6sekor figyelembe vettdk a

$-6t, mely szerint a k6zbeszerzdsi

- - . 
tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az arulirott heryen 6s napon az aliibbifeltdtelek mellett:

Szerz6do felek jelen kdzszolgriltatrisi szerz6dds
k<lzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15.
drtekhatiirok:

. a)..europai uni6s jogi aktusban meghatiirozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerzdsi6rtdkhatiirok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhatrirok);

, 6) a kcizponti kcilts6gvetdsrol sz6l6 tdrvdnyben meghatrtozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si drtdkhatrirok (a tov6bbiakban: nemzeti drtdiJratrirok).

(3) Az egyes beszerzdsi tiirgyak eset6ben a
kdlts6gvetdsr6l sz6l6 tdrvdnyben dvente kel
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerint
uni6s drtdkhatiirokat a mindenkori kdltsdgvetds
A Kbt. l7 $ (3) bekezddse szerint a siolg6ltatds becsiilt drt6ke olyan szerzodds eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

r6videbb idore kcitend6 szerz<idds eset6n a

ndgy dvn6l hosszabb idore k6tend6 szerz<jdes
rosa.

2019. 6vi kdlt I sz6l6 2018. 6vi L. tdrvdny 72. $ (l)
a KbL 15. g (l b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerzesi
-jdt6l szolg6ltat rendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitj rik, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6dds nem esik a kdzbeszerz6si eljririis
hatdlya aki.
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SzBrzldo Felek a telepiildsi hullad6k gytijt6sere, sz6llitrisra 6s kezeldsre vonatkozo

ktizszolgdltatds folyamatoss6griLnak biaosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6

jogok 6i kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet

v6grehajtrlsdra az alitbbi szerz6dist kcitik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig h"lyi onko.. inyzatairol sz6l6 2011. 6vi cLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (1)

bekezd6ie szerinia helyi koziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok kdrdben

elletand6 helyi iinkormriLnyzati feladatok koz6 lartozik kiildntisen a hullad6kgazd6lkodris 6s a

kdmyezet-egiszs6giigy (k-oaisaasdg, telepiil6si kcimyezet tisaasrlgrinak biztositasa, rovar- 6s

rdgcs616irt6s).

A hullad6kr6l szol6 2012.6vi CLXXXV. tdrveny (a tov6bbiakban: Ht.) 33 $ (l) bekezd6se

szerint a telepiildsi dnkormdnyzat a hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolgiiltat6s elletas6t a

ttir.rorgattatouul k6t6tt hutlad6kgazdrilkod6si kcizszotg6ltatasi szerzodes ttjan biaositja'

sz. hatiLrozala alapj riLn j titt l6tre .

zabolcs Kcizsig kdzigazgatdsi teriilet6n az

aszndl6kndl (a toviibbiakban egyiitt:

ullad6k kezelds6re fenndll6 kdzszolgaltat6ssal

megfeleloen - az OnkormdnYzat es a

ait ds kdtelezetts €,geit szabAlyozza'

2.
i.t. l, Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolg6lta t6t az al6bb meghatarozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Dr6vaszabolcsKozslgklzigazgatdsiteriitet6natelepiil6sihulladdk.begyfijt6sdvel6s
at.ry"re, cdljab6l tir;6no ,-"'J.2"."r etszillitesaval a szerz6d6sben rdgz(tett id6tartamban.

uui#int t.r.ie.dvel 6s riLrtalmatlanitris6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program

eszkciz- 6s letesitmeny6Ilom,invanur. ig6nybev6tel6vet., k6zszolgriltat6si szerz<id6s keretiben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szAllitisa, kezel6se heti 1 alkalommal

- lomtalanitas 6vente 1 alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hulladdkgyiijtds

2.2. A Kdzszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv6gz6s6t 2020 janurir 1-jdn

megkezdi.

alapjan a Kiizszolgdltat6' a Ht'-ben' ill
onkormanyzati rendeletnek megfelel6en

ozigazgatbsi teriilet6n a telepiil6si hullad6k

iranyul6 kdzszolgriltat6sok etl6tastira'

epiil6si hullad6k gyiijtdsdre

lY kiterjed a nem termdszetes

ddk r6sz6t k6Pez6 vegYes hul

bekezddsdre tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesitds6nek teriileti kiterjeddse: Dr6vaszabolcs Kdzs6g ki)zigazgatAsi
teriilet6n.
A kcizszolgriltat6s k6r6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se ds kezel6se: a Kdk6nyi Region6lis
Hullad6kkezel<i Kdzpontban vagy 6trak66llomason, illetve miis, kdmyezetv6delmi, miikc,d6si
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezel6 l6tesitmdnyben.

3, Az 6nkorminyzat kiitelezetts6gvf llaLisa
3,1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ellatasara a Kiizszolg:lltatrinak
kiz6r6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorm finyzat kdtelezettsdget vdllal:
- a kozszolgttltatAs hat6kony ds folyamatos ellatas6hoz a Kiizszolgriltatf szitmira

szilksdges informrici6k 6s adatok szolgiiltat6sara,
- a kdzszolgriltat6s kctr6be nem tartoz6 hullad6kgazddlkod6si tev6kenysdgek

kcizszolg6ltatiissal tdrtdn6 6sszehangol6siinak eloseg(tds6re,
- a kdzszolg6ltatdsnak a telepiil6sen vegzett m6s kcizszolgiiltatiisokkal val6

osszehangol6s6nak el6segitdsdre,
- a Kiizszolgriltat6 kizar6lagos kdzszolgiltat6si jog6nak biztositrisrlra,
- a telepiilds kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoziisdban

n6v- 6s cimjegyz6k 6tadiisAra, adategyezet6sre,
- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ritaddsara,
- az Onkormiinyzat altal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 kdltsegek megterites6re a Koordinill6 szerv sz6mdra,
- a telepiildsi igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szAllitdsira, kezel6s6re

szolgdl6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghatirozhsira. Ennek keret6ben kijeliili - a

Kiizszolgriltatrival egyezetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgdltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgflltatf 6ltal alkalmazott g6pjrirmr.ivel nem tud behajtani,

- a hullad6ks zirllito jarmi szitmitra megfelel6 ritviszonyok biztosititsira, (kiildnds
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdzrit rirszelv6ny6be bel6g6
fa6gak levrigrisara),

- a kdzszolgiiltatiisi szerz6d6s kdzzdtdtellrol a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hulladdkgy iijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6s6rol.

4. A Kiizszolgf ltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) Akcizszolgiiltat6gondoskodik:

- A h6ztartasban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udi.ilo 6s idoszakosan haszniilt ingatlanok eset6ben az ellittirsi id6szak 6 h6nap -
Sprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj:in az ingatlanhaszn6l6k
r6sz6re az 6ves hullad6kgazddlkoddsi kozszolgiltatdsi dij 50%-dt kell megillapitani.)

ii. Elkiildnitettengyiijtdtthulladdk
iii. Lom hullad6k dvente egy alkalommal
tdrt6n6 6sszegyr.ijtesdr6l, elsz6tlitAsrir6l 6s kezel6s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 htztarllsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyiijt6s6rol, elszrillitas6r6l ds keze16s6r6l.
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- Az iitala [izemeltetett hullad6kgyiijt6 ponton, hulladdkgytijt6 udvarban a hullad6k
6tv6teldr6l, 6sszegyrijtds6r6l, elsz6llitSsrir6l ds kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k<inyvel6s, sz6mvitel, bdrszrirnfejt6s
- adminisztriici6, nyilvrintart6s, adatbrizis-kezelds
- jogi flgyvitel
- adatszolgdltat6s

c.) az Onkorm nyzattal egyiittmiikddve a fogyaszt6k szAmAra kiinnyen hozzdfdrheto
iigyf6lszolgdlat 6s t6j6koztat6si rendszer mrikridtetdse (Kdzponti iigyf6lszolg6lat cime:7632
Pdcs, Sikl6si u. 58.), valamint a k<izszolgiiltatdssal kapcsolatos lakossrigi t6jdkoztatds.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezettsdget v6llal tov6bbii:
a) ak1zszolgiltatits folyamatos es teljes kririi elliitiisiira,
b) a kdzszolgriltatiis meghatrirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6re,
c) a k<imyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat:iLrozott minosit6si osntly szerinti

kcivetelm6nyek biztosit6sara 6s a min<isitdsi engeddly hullad6kgazd6lkodrisi
k6zszolg6ltat6si szerz6dds hatdlyoss6giinak ideje atatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6sdhez sziiks6ges mennyis6gri ds min6sdgii j6rmri, g6p, eszktiz,
berendez6s biztosit6sdra, a szi.iks6ges ldtszdmri 6s kdpzettsdgr.i szakember alkalmazds6ra,

e) a k<izszolgdltat6s folyamatos, biaonsrigos ds b<ivithet6 teljesitdsdhez sziiksdges
fej lesadsek 6s karbantartdsok elv6gzds6re,

f) a kdzszolgiiltatris kcir6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghatarozott helyek es
l6tesitm6nyek igdnybev6tel6re,

g) nyilvantart6si rendszer mrikddtet6s6re ds a kdzszolgriltatiis teljesitds6vel <isszefiiggo
adatszolgdltat6s rendszeres teljesitds6re,

h) a nyilvantart6si, adatkezeldsi 6s adatszolgiiltatiisi rendszer l|trehozitsihoz 6s folyamatos
miik6dtet6s6hez sztiks6ges feltdtelek biztosit6srira,

i) a fogyaszt6k szimAra kcinnyen hozzdferhetb tigyf6lszolgdlat 6s trijdkoaatrisi rendszer
mrik<idtetdsdre,

j) a fogyaszt6i kifogrisok ds 6szrevetelek elintdz6si rendjdnek megiillapitris:ira,
k) a tev6kenys€g ellittitsidiroz sziiks6ges biaositiissal rendelkezik, amety megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel<iss6gi kdrben bekdvetkezett Onkorm6nyzatnak okozott esetleges kiirok
enyhft6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hutlad6k gyLijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legalibb 2 kiilctnb6zo
rirmdrtdkii gyiijt6ed6ny kdziil vdlaszthasson,

m) t<ibblethulladdk elhelyez6s6t szolgiil6, a Kdzszolgiiltat6 eltal biztositott zsil<
forgalmazisira,

n) a Mecsek-Driiva Hulladdkgazddlkodasi Program eszkdz- 6s ldtesitmdny dllomanyanak
haszniiatdra.

A Kcizszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod6si engeddly6nek szima: oKTF-Kpl2s3g-tol20l6,
PE/KFTi6055-3 t2017, pEtKTF o n5s-7 t2018, PE/KTFO/0036 3_2t2019.
A Kdzszolgriltat6 megfelelosdgi v6lem6nydnek szrima: KP-38633-Sl2Ol9.
A Kdzszolgeltat6 min6sit6si engeddlydnek szitma: pE/KTFo/0s72 i-21201g.,
PE/KTFO/04759 -6 t20 19., pE/KTFO/0674 8-2 t2019.

5. Mentesiil a Kdzsz.olgiltatLi a 4./ pontban rneghatiirozott kdtelezettsdgdtcil maior eset6n.

A^^ -

tov6bbri, ha az Onkorm inyzat nem biztosit az ingatlanok megkrizelit6sdhe z olyan



ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l jriLrhatatlan a klzitl, amely a

Kiizszolgdltat6 gdpjrirmflveinek balesetmentes kdzleked6sdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltatri az akadiiy elharul6s6t kdvet6 legktizelebbi szallitasi napon kdteles
szolgriltatni, mely alkalommal kdteles az eldzd elmaradt szillitasi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgii telepi.il6si hulladdk elszillit6srira is.

6. A Kiizszol96ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszlllit6s6t:
- az dnkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 tiirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommunrilis) hullad6k k<ir6be nem tartozb anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, dpitdsi t6rmel6k, iillati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsiradek, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srily[ targy, amely veszelye^eti a
hulladdksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6gdt, vagy megrongdlhatja a
gyiijt6berendez6st, kezel6 berendez6st, illetve 6rtalmatlanitdsa soriin veszdlyezteti a
kdmyezetet.)

- a hutladdk nem a szabvdnyos, z6rt tiirol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgdltatotol
vasrirolt jelzett zsdkban kertil kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre. hogy a trirol6eddny mozgatesakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenndll (nem lezirt, illetve sdrtitt eddny)

- ha a t6rol6ed6ny k6rtil szabrilytalanul, annak mozgatiist 6s iirft6st akad6lyoz6 m6don
tctbblethullad6k keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a trirol6eddnyek matriciij6nak
hiiinya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvrillalkozr6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltatri jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltat6 az
alviillalkoz6 igdnybev6tel6t k6teles az 6nkorminyzat sz6mara bejelenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alvrillalkoz6 tevdkenys6gd6rt a Kiizszolg6ltat6 fgy felel,
mintha maga jiirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatds teljesit6s6vel cisszefiigg6 adatszol96ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgiltat6 az 1./ pontban meghatarozott szolgiiltat6si teriiletre vonatkoz6an elkUl6nitett
nyilv6ntartrisi rendszert kciteles vezetni, mely tattalmazza a szolg6ltat6si teriiletrol elszrillitott
ds iirtalmatlanitott telepiil6si hulladdk mennyisdg6t.

9, A kdzszolg6ltatas igdnybev6tel6re kdtelezetteknek a kdzszolg5,llatds teljesit6s6vel
kapcsolatos min6sdgi dszrevdteleit, kifog6sait irdsban a Kiizszolgdltat6 szdkhelyere (7 632
Pecs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgdltat6
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kdteles a

Kiizszolgiltatri kcimyezetszennyezds esetdben, ha az a k<izszolgilltat6si tevdkenysdgdvel
okozati cisszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevetel az Onkormiinyzat helyi
hulladdkkezel6si kdzszolgiiltatris rendjdrol sz6[6 rendeletdnek rendelkez6sdt kifog6solja, a

Ktizszolgiltatri 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm6nyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltatis dija
10.1. A hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolg6ltatrisi d(jat a Magyar Energetikai 6s Kdzmii-
szabdlyozrisi Hivatal javaslatrinak figyelembevdteldvel az illet6kes minisaer rendeletben
6llapida meg ds a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 32/A. $-a alapjan az iilami hulladdkgazddlkodrisi krizfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a kcizszolgiiltatiisi dijat 6s kifizeti a kcizszolgiiltat6knak a hulladdkgazdrilkod6si
kdzszolgdltatrisi dij meg6llapitrisri6rt felel<is minisaer 6ltal meghatiirozott szolgiiltatrisi dijat,
Az 6tlam e feladatainak ell6tes6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepiildsi cinkormiinyzat, valamint a hulladdkgazddlkoddsi
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gy akorliisiihoz szUksdges.
A miniszter rendeletben d{lapitja meg a beszedett ktizszolg6ltatasi dij felosztris6nak elvdt. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslatii'nak figyelembevdtel6vel rendeletben dllapitja meg a
Koordin6l6 szerv iiltal a kdzszolgriltat6nak fizetendo szolg6ltatdsi dijat.

r0.2
A ktixzolg6ltat6 elal alkalmazott kdzszolgdltatrisi dij megrillapitdsa a Ht. 46-48.9 6s 91.9,
valamint a 6412008. (1II.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en t6rtdnt.

Eddnym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi di
(F0

60 liter* 48,-
80 liter 64,-
I l0 liter 88,-

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lakdingatlant egyedul ds dletvitelszerfen hasadl6 termdszetes
szemdly ingatlanhaszndl6 rdszdre, a telepillCsi dnkormenyzat 6kal kiadott igazolds alapjdn.

T6bblethullad6k gyiijt6s6re szolgiil6 zslk Ara: 361 ,- Ft+Afa/db.

Ipari (eazdiilkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

I I 0 liter 98.-
120 liter 107.-
I 100 titer 985,-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

110 liter 88,-
120 liter 97,-
I100 liter E87,-

Szerz6d<i Felek az riltalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatrilyos
AFA trl*dny rendelkez6seinek megfelel6en jdmak el.
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I 1. Allami hullad6kgazdilkoddsi kiizfeladat-ell6tf s

ll.l Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijel6l6sdrol, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kiitelezettsdgek rdszletes szabrilyai16l sz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3 $ (l) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghatarozott feladatokra Koordiniil6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkodrisi
Koordinril6 6s Vagyonkezelo Z{nk ruen Miikiid6 R€szvdnytdrsas6got jetdlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6si dijaka vonatkoz6 sziml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgeltatds alapj6n 6llitja ki. A kdzszolgriltat6 hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolg6Lltat6sa esetdn a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhaszndlo tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszAml{zott
kdzszolgiiltat6si dij161 6llit ki szimkit. Az ezzel cisszefiiggdsben keletkez6 dijkonekci6 esetdn

minden helytdllesi kdtelezetts6g a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolgiiltatiisi
dijktildnbdzet pozitiv mdrlegdt a Koordin6lo szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetend<i esed6kes

szolg6ltatiisi dijba beszamida. A kcizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgdltat6sdb6l
eredo, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szimkikkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6nydrt a kdzszolgiiltat6t terheli a felel6ssdg.

ll.3 A Koordinal6 szery az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok krirdt, amelyre nincs krizszolgriltatasi dijfizetds
meghat6rozva az adatszolgirltatiisban, ugyanakkor vdlelmezhetci, hogy az ingatlannal
dsszeftiggesben teljesit6s tdrtdnt. A Koordinril6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

kdrni az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok ds szi.iksdges adataik megiillapitiisa drdekdben.
A fentiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megkiildi a

krizszolg6ltatonak, ds felhivja a kiizszolgiiltatot, hogy a megkiild<itt ingatlanokon v6gzett
szolgdltatiisanak megfelel6en konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatdst
legk6s6bb az drtesit6s k6zhezv6te16t kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t k6vet6en - a kdzszolgdltat6 eltdr<i adatszolgdltatdsa hi6nyAban - a Koordiniil6
szerv a kdzszolgdltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak szimlAzza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kiszdmldzort es az ingatlanhasznill6 6ltal hateridon beliil ki nem

fi zetett kdzszolg6ltatrisi dij behajtrisa 6rdek6ben int6zkedik.

ll.5 A Kdzszotgiiltat6 rdsz6re a krizszolgiiltat6si szerz6d6sben rdgzitett feladatok elletasedrt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkodiisi kdzszolg6ltatrisi dij megrillapit6s66rt felel6s

mini szter iil tal me ghatiirozott szol 96ltatasi dijat fizet.

11.6 A kcizszolgdltat6 az Onkorm6nyzat, mint ellatasdrt felel6s rlltat kiadott
teljesitisigaToltissal igazolja, hogy a krizszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogdsa nem

mer[lt fel. A teljesftdsigazoliisnak a kdzszolg6ltat6 altal a Koordin6l6 szerv rdszdre a
rendszeres adatszolgdltatiis keret6ben tOrt6no megkiild6se a szolgdltatasi dij fizet6sdnek

feltdtele.
Az Onkormilnyzat kdteles a teljesit6sigazoList a Kdzszolg6ltat6 r6szdre a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot kdveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm finyzzt a teljesit6sigazoliis

kiad6sdval alapos indok n6lktil k6sedetembe esik, fgy a k<izszolgdltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez6 k6r6t az 0nkorm Anyzat fel6 6rvdnyesiteni.
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ll,7 A szolgeltatAsi dijban a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolg6ltat6s teljes kcizvetlen kriltsdge
megt6ritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesitdsdr<il a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kcizszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijel<ilt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-drtdkesitdsbol ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordiniil6 szerv a hulladdkgazdrilkod6si k<izszolgtiltat6si szerzod6s Ht. 92,ts. $ (2)
bekezdds szerinti megfelel<is6g6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend.  .$ (a) bekezddse alapjAn az Onkormdnyzat a kdzszolgeltatesi szerzoddst
annak megkdtdsdt vagy m6dositiisiit k6vet6en halad6ktalanul, de legk6scibb 8 napon beli.il
elektronikus riton megkilldi a Koordinril6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzoddst 2020. janudr 01. napj6val kezd6dS hatrillyal hat6rozott id,6re,2029,
december 31. napjdig ktitik

Felek a szerz6d6st kdzris megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjrlk.

13. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s megsziin6se
A kdzszolgdltatrisi szerz6d6s megszfinik
a) a benne meghat6rozott idotartam lejitrr|val,
b) a Kdzszolgflltat6 jogut6d ndlkiili megsziinds6vel,
c/ el6ll6ssal, ha a teljesitis mdg nem kezd6d6tt meg,
d/ felmonddssal
e) a felek kdz<is megegyez6s6vel

l3.l Az Onkormrinyzat a kdzszolgdltatiisi szerz6ddst a Polgriri Tdrv6nykrinyvben
meghatiirozott felmondiisi okokon ttlmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgiiltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatiis ell6tiisa sorriLn a ktimyezet v6delmdre vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a rA vonatkoz6 hat6s6gi drint6s el6itisait stlyosan megs6rtette, ds
ennek t6ny6t a bir6srig vagy a hat6srig jogerosen meg6llapitoua;

- a szerzbddsben meg6llapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don sflyosan
megsdrtette;

- a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltatdsi szerz6d6st az Onkormrinyzat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik min<isitdsi engeddllyel vagy megfelelos6gi
v6lemdnnyel.

13.2 A Kdzszolgaltat6 a Polgriri riirvdnykiinyvben meghatarozottakon tflmenoen a
kcizszolgriltatrisi szerz<iddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormii,nyzat a ki'zszolgaltatdsi szerz6ddsben meghat6rozott kotelezettsdg6t - a
Kozszolgriltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kcizszolgdliar6nak
krlrt okoz, vagy akad lyozzz a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgriltatris teljesit6s6l; vagy

- a kdzszolgirltatdsi szerz6dds megkdtdsdt k6vet6en hat6lyba l6pett jogszabriiy a
kdzszolgiiLltatiisi szerzridds tartalmi elemeit rigy vdltoaatja meg, hogy az a
Kdzszolgdltat6nak a hulladdkgazddlkodrisi kdzszolgdltatris szerzbdesszerii ieljesitdse
k6r6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rtdkben sdrti.

13.3 Ha a hulladdkgazdrilkodrisi szerzod6st a k6zszolg6ltat6 felmondja, a telepul6si
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dnkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik az tj kozszolgitltat6 kiv6lasztiis6r6l.
A fentiek teljesiil6se eset6n a k6zszolgdltat6si szerzodls felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a K<izszolg6ltat6 a hullad6kgazdrilkod6si k6zszolg6ltatiist vriltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sziinik meg, M dnkorm6nyzat az 6ves krizszolg6ltat6si dij S\%-irrrak
megfele16 meghirisul6si kdtb6r fizetds6re kdteles.

14, Eljirds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolgdltatasi szerz6d6s megszrin6se vagy megsz[intetdse esetdn a Kozszolgdltat6 az i1
kdzszolgiiltat6 kivrilaszt6sriig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolg ltat st viiltozatlanul elliida.
A hulladdkgazd6lkod6si k<izszolgiiltat6si szerzodds megszfin6se eset6n a kdzszolg6ltatds
ellAt6saval kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilviintartiisait a Kdzszolgriltat6 a

telepiil6si rinkorm6nyzatnak a k6zszolg6ltatdsi szerzodds megsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat els6sorban az egym6s kcizdtti targyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek t6rgyaliis [tj6n 60 napon beliil nem tudj 6k rendezni, a bir6s6gi
elj 6rris lefolytatrisiira a Pdcsi Jarrisbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l ftigg6en a P6csi Tdrv6nyszdk
illet6kess6gdt kdtik ki.

16. f,rtesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.

A szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm6ny zat rcszerol:
ndv: Solti Dezs6 polg6rmester
telefon: 72/599-041
e-mall: jegy zo @kovacshida.hu

a Kiizszolgiltatri rdszdr<il:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 72/ 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkodr{siProgram
A Kdzszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<izciket a kdzszolg ltatAs teljesitdse kapcsiin.
Felek kdtelezeus6get viillalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hatiirozatainak.

l8.R6szleges 6rv6ny telens6g
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Amennyiben jelen szerz<id6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6srig
annak drvdnytelensdgdt dllapitja meg, fgy a szerz6d6s tdbbi rdsze 6rv6nyes 6s

kikdnyszerithet6, kivdve, ha an6lktil bdrmelyik F6l a szerz6ddst nem kdtdtte volna meg.
A jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott k6rddsekben elsosorban a hulladdk6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a k6zbeszerzdsekr<il sz6l6 2015. evi CXLIII. trirvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g cinkormrfuryzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX. tdrvdny (Mdtv), valamint a

Polgriri T6rv6nykdnyvr6l sml6 2013.6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
{gazati jo gszab 6lyok irany ad6ak.

Jelen szerz<iddst a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmezdse utiin, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jov6hagy6lag irjrik aLi.

Drivaszabolcs, 2019. 6v
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