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HULLAD6KGAZDALKooAsT xdzszoLGALTATAsr szrnzooBs

amely ldtrejdtt egyr6sa: Dr6vaszerdahety K6zs6g Onkormdnyzata
sz6khely: 7847 Dripaszerdahely, Kossuth Lajos utca 17.
PIR szam: 335393
ad6szirn: 1 5335391-1-02
kdpviseli: Alpdr Gydrgy Zoltrin polgrirmester
mint dnkormiinyzat (a tovribbiakban: Onkorm6nyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6t-DunSntrili Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt tr'elel6ss6gff Tdrsasig
szekhelye: 7632 P6cs, Sikl6si [t 52.
cd gtre gy z{ksziuna: 02-09 -0 64 5 5 6
ad6szAma: 1 1 5 4 I 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ szima: 1 00468989 /P6cs-Kiik6ny Regionrilis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/;
KSH szima: 1 I 541 587 -3811-57 2-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolgrlltat6, a tovdbbiakban: Kiizszolg6ltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzott az alulirott helyen 6s napon az aliibbi
feltdtelek mellett:

Szerz6d6 felek jelen k6zszolg6ltatrlsi szerz6d6s megkdt6sekor figyelembe vettdk a
kcizbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a k6zbeszerzdsi
6rt6khat6rok:

a) erxipai uni6s jogi aktusban meghaterozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
6rt6khat6rok (a tovribbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok);

b) a kdzponti kiilts6gvetdsr<il sz6l6 tdrv6nyben meghatiirozott kiizbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si drtdkhat6rok (a tovabbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerzesi tdLrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatfuokat a k6zponti
kdltsdgvetdsr6l sz6l6 t6rv6nyben 6vente kell meghauirozni. Az egyes beszerzesi t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s drtdkhatarokat a mindenkori k6ltsdgvet6si tdrv6nyben dvente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgdltatis becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatiromll id6re, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb id6re kiitend<i szerzbdds eset6n a
szerz<idds id<itartama alatti ellenszolgriltatiis;

b) hal|rozztlan id6re kdtdtt szerz6dds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id<ire k6tend6 szerz6des
esetdn a havi ellenszolg6ltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztrirsasrig 2019. €vi k6lts6gvetdsdr6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. g (l)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rt6khatrir 2019. janufu 1-j6t6l szolgdltatiis megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjan jelen szerz6d6s nem esik a kdzbeszerzdsi eljarris
hatilya al6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gyrijtdsdre, szrillitisra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolgiiltat6s folyamatoss6giinak biaosit6sa 6rdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
v6grehajt sira az al6bbi szerz6d6st kdtik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi dnkormanyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 krizfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi dnkorm6nyzati feladatok kdz6 tartozik kiilSniisen a hulladdkgazd6lkod6s 6s a
kdmyezet-eg6szs6giigy (kdztisztas6g, telepiil6si kdmyezet tiszas6grinak biztositdsa, rovar- 6s

r6gcs616irt6s).

A hullad6kr6l szolo 2012.6vi CL)O(XV. t<irv6ny (a tovrlbbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod5si k6zszolgSltatas ell6t6s6t a
kozszolgiiltat6val kdtdtt hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s ftjrin biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkormdnyzat K6pvisel6-testtilete ........... (..............) Kt.sz.
hatitr ozata alapj in j 6tt ldtre.

1.3. A jelen szerz6des cdlja, hogy Dr6vaszerdahely Kdzs|g kdzigazgat6si tertilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, hasznril6knril (a tovribbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepiildsi szikird hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 ktizszolg6ltat6ssal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszabrilyoknak megfelel6en - az Onkorm inyzat 6s a

Kdzszolg{ltati k6z6tti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k6telezettsdg eit szabLlyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az akibb meghatiirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Dr6vaszerdahely Kdzsfg kdzigazgat6si teriilet6n a telepiildsi hulladdk begyiijtdsdvel 6s

elhelyez6s c6lj6b6l tdrt6n6 rendszeres elsz6llitris6val a szerz6d6sben rdgzitett id6tartamban,
valamint kezeldsdvel 6s iirtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Driiva Hulladdkgazd6lkodrisi Program
eszkdz- 6s l6tesitm6ny6llomrinyrinak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolg6ltat6si szerz6d6s keret6ben:

- veryes hullad6k griijt6se, sz{llit{sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit{s 6vente k6t alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kizszolgiitat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv6gzds6t 2020. janufu l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzSdds alapjin a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnlormdnyzati rendeletnek megfelel6en kizar6lagosan jogosult
Dnivaszerdahely Kdzsdgkdzigazgatrisi teriiletdn a teleptil6si hulladdk gyrijt6s6re 6s kezel6s6re
iranyul6 kdzszolg6ltatdsok ell6t6sdra.

A kdzszolgdltaris megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijt6sdre 6s kezel6s6re ir6nyul6
kozszolg6ltat6i feladatok elliikisa, amely kiterjed a nem termeszetes szem6ly ingatlanhasznril6
a hL^art{si hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdsz6t k6pez6 vegyes hullad6kara is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolgriltatiis teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Driivaszerdahely Kdzsdg kdzigazgatdsi
teriilet6n.
A kdzszolgdltatas k6r6be tartoz6 hullad6k elhelyezese 6s kezeldse: a K6kdnyi Region6lis
Hullad6kkezel6 K<izpontban vagy ritrak66llomrison, illetve mas, kdmyezetv6delmi, mrik6d6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitmdnyben.

3. Az_Onkormdnyzatkiitelezetts6gv6llaldsa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolgiiltat6s ell6tris6ra a Kiizszolgdltat6nak
kizir6lagos jogot biaosit.

3.2. Az 6nkorm 6ayz^t kiitelezqttsdget viiltal:
- a kbnzolgitltatris hatdkony 6s folyamatos elLitrisahoz a Kdzszolg6ltat6 szamrira

sztiks6ges informrici6k 6s adatok szolg6ltatdsar4
- a k6zszolgiiltat6s kdrdbe nem tartoz6 hulladdkgazddlkodrisi tev6kenys6gek

k6zszolgiiltatrissal ttirt6n6 dsszehangokis6nak el6segit6s6re,
- a k6zszolgriltat6snak a telepiildsen vdgzetl mas kdzszolgiiltatrisokkal val6

6sszehangol6srinak e16segit6sdre,
- a Kdzszolgdltat6 kizir6lagos k6zszolg6ltat6si jogriLnak biAositasri,ra,
- a telepiiLl6s kdzszolg6ltatris ig6nybevdtel6re kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkoz6sdban

ndv- 6s cimjegyz6k etad6s6rA adategyezetdsre,
- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapjdul szolgril6 adatok 6tad6sar4
- az Onkormanyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezrn6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 kdltsdgek megt6rit6s6re a Koordiruil6 szerv szimiira,
- a telepiil6si igdnyek kieldgitdsdre alkalmas hulladdk gyrijtds6re, szallit6s6ra, kezel6s6re

szolgril6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatarozisiira. Ennek keret6ben kijeldli - a
Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azakat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a K6zszolgeltat6 6tvegye k6zteriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgl5'ltat6 6ltal alkalmazott gdpjrirmrivel nem tud behajtani,

- a hulladdkszAllitf jirmii szinnita megfelel6 ritviszonyok biaositrisrir4 (kiildnds
tekintettel a t6li h6- 6s sikossrig-mentesit6sre, valamint a kdztt iirszelv6ny6be bel6g6
faigak lev6grisrira),

- ak6zszolgiitat6si szerz6dds kdzz{t€telfrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elki.ildnitett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezdsd16l.

4. AKiizszolgriltatrikiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

- A h6ztart6sban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan hasznalt ingatlanok esetdben az ellirtAsi idriszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.9 (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhasznil6k
r6sz6re az 6ves hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgiltatasi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiildnitettengyiijt6tthullad6k
iii. Lom hullad6k dvente kdt alkalommal
tdrt6n6 6sszegyiijt6s6r6l, elszillitrisrlr6l 6s kezel6s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hAztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
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- Az {ltala Uzemeltetett hullad6kgytjto ponton, hulladdkgyrijt6 udvarban a hullad6k
6tv6tel6nil, dsszegyiijt6sdr6l, elszillft6srir6l es kezel6sdr<il.

b) Adminiszrativ feladatok:
- k6nyvel6s, szfunvitel, b6rszimfejtds
- adminisztr5ci6, nyilvri,ntartas, adatbiizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgriltatris

c.) az Onkormdnyzattal egyiittmrikddve a fogyasZ6k szitmfua kdnnyen hozzAfdrhetiS
iigyf6lszolgrllat 6s tij6koztat6si rendszer m[ikiidtetdse (Kdzponti iigyfelszolg6lat cime: 7632

P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akiSzszolgiitatirssal kapcsolatos lakoss6gi tdj6koztatis.

4.2. A Kdzszolgiltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) a kdzszolgriltat6s folyamatos 6s teljes kdrii ellatasar4
b) a kdzszolg6ltatiis meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesit6s6re,
c) a kdmyezetv6delmi hat6srig eltal meghatrirozott min6sitdsi osn ly szerinti

kdvetelm6nyek biaosiuisrira 6s a min6sit6si enged6ly hulladdkgazd6lkoddsi
kdzszolg6ltatasi szerz6d6s hatiilyossrig6nak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a kdzszolg6ltatas teljesites6hez sziiksdges mennyisdgt ds min6sdgii jrirmri, gdp, eszkdz,

berendezes biaositas6ra, a sziiksdges letszimf 6s kepzetts6gri szakember alkalmazis6ra,
e) a kiizszolgdltatas folyamatos, bizons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sziiksdges

fejleszt6sek 6s karbantartasok elv 6gzds6re,
f) a kdzszolg6ltatris k6rdbe tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek igdnybev€tel6re,
g) nyilvrlntartasi rendszer miikddtet6s6re 6s a kdzszolgiiltatris teljesitds6vel 6sszefi.igg6

adatszolgriltatas rendszeres teljesit6sdre,
h) a nyilvrintartiisi, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltatesi rendszer lfttehozirs{hoz 6s folyamatos

miikddtetdsdhez sziiks6ges feltdtelek biztositiis6ra,
i) a fogyasa6k szrim6.ra ktinnyen hozzAflrhetb iigyf6lszolg6lat 6s t6jdkoztatasi rendszer

miikddtet6sdre,
a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendj6nek meg6llapitiis6ra,
a tev6kenys6g elliitiis6hoz sztiksdges biztositessal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet
nyrijt a felel6ss6gi ktirben bekrlvetkezett Onkormanyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

l) biaositja" hogy a vegyes hullad6k gyiijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiiliinb6zo
iirmdrt6kri gyiijt<ied6ny k<iztl v6lasZhasson,

m) tdbblethulladdk elhelyezesdt szolg6l6, a Kdzszolgiiltat6 riltal biztositott zsiiLk

forgalmaz6s6ra,
n) a Mecsek-Drdva Hulladdkgazd6lkodrisi Program eszk6z- 6s l6tesitm6ny rillomdnytinak

haszniialfua.

A Kdzszolgriltat6 hulladdkgazdrilkodrisi engeddly6nek szirna: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3 12017, PEIKTF Ol 155-7 12018, PE/KTFO/00363-2120I9.
A Kozszolgiltat6 megfelel6sdgi vdlem6nydnek szi.rna: KP-38633-512019.
A K6zszolgiiltat6 min6sit6si engeddlydnek sz[ma'. PE/KTFO/05727-212019-,
PE/KTFO/04759 -6 12019., PE/KTFO/06748-2n019.

i)
k)
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5. Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghatarozott k6telezetts6g6t6l vis maror
eseten, tovebb4 ha az Onkormdnyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan
ritviszonyokat /tr6- 6s sikossrig mentesseg, illetve egydb okb6l jdLrhatatlan a kozutl, amely a

Ktizszolgdltat6 g6pj6rmiiveinek balesetmentes k<izleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgriltatri az akadily elhrirul6sdt kdvet6 legkdzelebbi szallit6si napon kdteles
szolgdltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz.illit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisegri telepil6si hullad6k elszallitrisrira is.

A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszallitds6t:
- az 6nkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 trirol6ed6ny kihelyezese eset6n,

- ha a ti.rol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad€k kdrdbe nem tartoz6 utyag
keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, epitesi t6rmel6k, iillati tetem, mar6, mdrgez6

anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy

robban6 aiyag, nagyobb terjedelmti, srilyri t6rgy, amely veszilyezteti a

hulladdkszallit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrongiihatla a

gytijt6berendez6st, kezel6 berendezdst, illetve ri.rtalmatlaniulsa soran vesz6lyezteti a

kdrnyezetet.)
- a huilad6k nem a szabv6n yos, zirt tiirol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l

v6sarolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,
- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tri,rol6ed6ny mozgatasakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fenn6ll (nem lezart, illetve s6riilt eddny)

- ha a trirol6ed6ny kdr0l szabdlytalanul, annak mozgatast 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don

tdbblethullad6k ker0lt kihelyezdsre
- amennyiben a tiirol6ed6nyek jelzese bevezet6sre keriil - a tarol6ed6nyek matric6janak

hiany4 illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvitlalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tet6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgrlltat6 jogoiult alvdllalkozo(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgf,ltat6 az

alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t kdteles az dnkorminyzat szimara bejelenteni'

7.2. A Fetek rdgzitik, hogy az alvallalkoz6 tev6kenys6g66rt a KSzszolgiltat6 rigy felel,

mintha maga jdLrt volna el.

g. A Kdzszolgfltatds teljesit6s6vel tisszefiigg6 adatsmlg6ltat6s biaositasa drdekeben a

Kiizszolgiltat6 az l./ pontban meghatarozott szolg6ltatasi teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett

nyilvri.ntitrisi rendszert kdteles vezetni, mely lartalmazza a szolgdltat6si tertiletr5l elszallitott

6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

g. A k6zszolgriltatas ig6nybev6tel6re kiitelezetteknek a kdzszolg6ltatas teljesit6s6vel

kapcsolatos min6J6gi 6szrevdteleit, kifog6sait iriisban a Ktizszolgiltat6 szdY,helydre (7632

P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, es a KSzszolgr[ltat6

k6teles amkat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad€ktalanul int6zked6sre kiiteles a

Kozszotg{ltat6 komyezetszennyezds eset6ben, ha az a kozszolgriltatasi tev6kenys6g6vel

okozati tsszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkormanyzat helyi

hullad6kkezel6s i T1zsnlglltatirs rendjer6l sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifogdsolja. a

Kdzszolgiltat6 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
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10. Kiizszolgdltatisdija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmii-
szabilyozAsi Hivatal javaslateinak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHt. 321A. $-a alapjrin az illani hullad6kgazd6lkod6si kitdeladat keretdben az rillam beszedi
a k6zszolgriltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolgriltat6knak a hullad6kgazddlkoddsi
kdzszolg6ltatrisi dij meg6llapitris66rt felel5s mini szter iital meghatarozott szolg6ltatrisi dijat,
Az iilam e feladatainak ellat6sa(a koordinril6 szeryezotet (a tov6bbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi ktizszolgdltat6, a telepiil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdrilkodrisi
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gyakorliisiihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett k6zszolgiiltatrisi dij felosadsdnak elv6t. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatiinak figyelembev6tel6vel rendeletben iillapitja meg a
Koordindl6 sznrv 6ltal a kdzszolgaltat6nak fizetend6 szolg6ltatrisi dijat.

10.2 A kdzszolgiltato iital alkalmazott kdzszolgdltat6si dij meg6llapirisa a Ht. 46-48.g 6s
91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tdrtdnt.

firit6si diiak:

a) A termdszetes szemily ingatlanhaszruil6k dltal fizetend1 lakossdpi diiak:

118,- Ft + AFA
I29,- Ft + AFA

I 179,- Ft + AFA

A termdszetes s.zem6ly ingatlanhasznril6k tekintet6ben a ki:zszalg lratfusi dijfizet6si
kotelezettsdget az Onkorm6nyzat teljesiti.

Eddnymdret Darabszrim Egys6gnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

1 l0 Iiter 75 1lg,-
80 liter 0 86r

60 liter* 0 64,-

*a 38512014. (xI. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul ds dletvitelszeruen hasa6l6 termdszetes
szemcly ingatlanhasadl6 rdszdre, a tel€piilcsi onkormrinyzat 6ltai kiadott igazolds alapj6n.

b) Ipari (sazddlkod6 szervezetek) dijai:
110 literes ed6ny: l3l,- Ft + iFA
120 literes ed6ny: 143,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: I 310,- Ft+AFA

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

d) Tabble thulladi k gyrijt6s6re szolgril6 zsi*. 6ra: 36 l,- Ft+Afaldb.

Szerzldb Felek az rlltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hatri{yos
AFA-to*eny rendelkezdseinek migfelel6en j6m"ak el.

e^"__
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11. Attamihullad6kgazdilkoddsikiizfeladat-etlitis
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6sara l6trehozott szervezet

kijelolds6rril, feladatkdr&61, az adatkezelds m6djar6l, valamint az adatszolgiitatisi
kotelezetts6gek rdszletes szabiilyair6l sz6l6 69/2016. (nI. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjain a Kormriny a Hr. 321A. $ (1) bekezd6sben

meghatarozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si

Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Ztirtkdnien Miikdd6 R6szv6nytrirsasigot jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6mliikat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjan 6llitja ki. A k6zszolg6ltat6 hidnyos vagy

k6sidelmes adatszolgrlltatasa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgriltatrissal

6rintett ingatlanhasm6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6llal legut6bb kisziml6zott

kdzszolgdltat6si dijr6l 6llit ki sziLrnllt. Az ezzel6sszefiiggdsben keletkez<i dijkonekci6 eset6n

mindenlelyt6llasi k6telezetts6g a Kdzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolg6ltatasi

dijkiildnbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordinrll6 szerv a k6,zszolg6ltat6nak fizetendo ,esed6kes
szolg6ltat isi dijba beszi,rnitja. A kdzszolgdltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l

eredi, a Koordin6l6 szerv riltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szirnkikkal

kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rt a K6zszolgriltat6t terheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordinrirl6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgAltatasb6l

kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kdzszolgaltat6si dijfizet6s

meghatarozva- az 
- 

aiatszolgdltatasban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

<issiefligg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

k6mi ; illetdkes hat6sdgt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgaltatasb6l hianyz6

ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdekdben'

A fentiek alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

lorr^fgaftutorut, 6s fei-hivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megk1lddtt ingatlanokon vdgzett

,,otgatti ar6"ut megfelel6en korrigalja a 20. g.(1).bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st

legkZs6bb az 6rtesites k6zhezv6tel6t ktivet6 8 napon beliil'
A"konekci6t k<ivetden - a k<izsmlg6ltat6 elt6r6 adatszolg6ltatasa hiriny6ban - a Koordinril6

szerv a kdzszolg iitathsi dijal az ingatlantulajdono srlak sz\mlLzzzk|

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszaml6zott 6s az ingatlanhaszn6l6 altal hataridon beliil ki nem

fi zetett kdzszolg6ltatdsi dij behajtrisa drdek6ben int6zkedik'

11.5 A Kdzszolgiiltat 6 r€sz€re akozszolgiitatitsi szerz6desben rdgzitett feladatok ell6tas66rt

a Koordindl6 szJrv a hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrisi dij meg6llapitasridrt felel6s

miniszter 6ltal meghat6rozott szolg6ltat6si dijat fizet'

11.6 A kdzszolgeltat6 M onkormrinyzat, mint ell6tas6rt felel6s 6ltal kiadott

iiljisitisigazotrissiigazolja hogy a kdzszolgtlltato teljesit6sdvel kapcsolatban kifog6sa nem

."ruft f""f. A teljesitesigazokis-nat a kdzsiolgiitat6 6ltal a Koordinrll6 szerv r1szdte a

rendszeres adatszolgAltatas keret6ben tdrt6n6 hegkiild6se a szolgiiltatrisi dij fizet6s6nek

felt6tele.
Az Onkormrinyzat k6teles a teljesitdsigazol6st a Kdzszolgeltat6 r6sz6re a teljesitdssel 6rinteu

iaO.-tot tOvetO S napon beltil kiadni. Amennyiben az 6nkorm6nyzat a teljesit6sigazoltis

kiad6saval alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, tigy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban kiletkez6 krir6t az Onkorm inyzat fel6 6rvdnyesiteni'

U
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ll.7 A szolg6ltatasi dijban a hullad6kgazdrllkod6si k6zszolg6ltatds teljes kdzvetlen kdltsdge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitds6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzsmlg.iltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordin6l6 szerv riltal kijeldlt
szervezetnek rltadni. A haszonanyag-drtdkesitdsb<il ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

Il.8 A Koordin6l6 szerv a hulladekgazdrilkod6si kiizszolgriltatrisi szerzddds Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel6sdgdt vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az dnkormrlnyzat a kdzszolg6ltat{si szerz6d6st
annak megkdt6sdt vagy m6dositrisat kdvet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus tton megki.ildi a Koordin6l6 szery r6szire.

12. A kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janu{r 01. napj6val kezdSd6 hatrillyal, hatrirozott id6re,2029.
december 31, napjeig ki,tik.

Felek a szerz6d6st kdz6s megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolg6ltatdsiszerz6d6s megsziin6se
A kdzszolgdltatisi szerz6dds megszfinik
a) a bewrc meghatrirozott id6tartam lejArtaval,
b) a KiSzszalgiltat6 jogut6d n6lkiiti megszfin6s6vel,
c) el6lLissal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6d6tt meg,
d/ felmondilssal
e.) a felek kdzris megegyezes€vel.

13.1_ Az Onkormriny zat a klzszolgriltarisi szerz<iddst a polgriri rdrvdnykdnyvben
meghatrirozoft felmondrisi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha i Kozszolgriliat6 '- a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgdltatris ell6tasa sonin i komyezet vddelmEre vonatkoz6

jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6segi d6nt6s el6irisa-it srilyosan megs6rtette, 6s
ennek t6nyet a bir6srig vagy a hat6srig joger6sen megiillapitotta,- a szrrz6ddsben megiillapitott k6telezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette.

- a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatrisi szerz6d6st az Onkormifuryzat felmondja, ha a
Kiizszolgaltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel uugy .egf"ieioregi
vdlemdnnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgriri T6rv6nyk6nyvben meghatdrozottakon trilmen6en a
kdzszolg6ltatdsi szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorm6nyzat a kdzszolgLiltatasi szerz6d6sben meghatiirozott k6telezetts6g6t - a
Kozszolg6ltat6 felszolitrisa ellen6re - srilyosan megsdrti, €.s ezzel a Kozszolgaliat6nak
kiirt okoz, vagy akadAlyozza a hullad6kgazdrilkodrisi kozszolg6ltatis teljesit6s6"t; vagy- a kdzszolgirltatt$i sz'n6d6s megk6r6s6t k6vet6en trata'iyta tep"? ;ogr-uaiy u
kdzszolgriltatrisi szerz6d6s, rartarmi elemeit rigy v toztatja 

^g, 
";o[y * u

Kdzszolg6ltat6nak a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszoig6ltat is sienttdis\zsrii i"t;"rlte."
kdrdbe tartoz6 l6nyeges 6sjogos drdekeit jelent6s m6rt6kben sdrti.

13-3 Ha a hulladdkgazdilkodrisi szerzodest a ki5zs.^lg6ltat6 felmondj4 a telepiil6si
iinkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij k6zszolg6ltat6 kiv6lasztris6r6l.
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A fentiek teljesiil6se eset6n a k6zszolg6ltat6si szerz6des felmondasi ideje 6 h6nap.

A felmondasi idri alatt a Kiizszolg6ltat6 a hulladdkgazdalkodrisi ktizszolgeltatest vAltozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghitisul, illetve ha a szerz6d6s

neki felr6hat6an sziinik meg, az onkorm6nyzat az €ves kdzszolgaltatAsi dij 5O%-dnak

megfelel6 meghirisulasi kdtb6r fizetdsdre kdteles.

14. Eljdrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszolgriltat6si szerz6d6s megsztn6se vagy megsaintet6se eseten a K6zszolg6hal6 az ij
k6zszolgdltat6 kiv6lasztrlsriig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolgrlltatast vriltozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazdrilkodasi kdzszolgAltat6si szerzSdes megszth6se eset6n a kiizszolg6ltatris

ellatris6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilvrintart isait a Kdzszolgiiltat6 a

telepiil6si iinkorm6nyzatnak a kdzszolg6ltatrisi szerzodds megszfin6se napjriLn rltadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megTllapodnak, hogy az esetleges jogvilikat els5sorban az egymas kiiz6tti targyal6sok

sor6n igyekeznek rendemi.
emennyiUen a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritjrim 60 napon bel0l nem tudjrik rendezni, a b(r6s6gi

eljriras iefolytairlsrira a P6csi Jarasbir6s6g, illetve 6rtekhat6rt6l ffigg6en a P6csi T6rv6nysz6k

illetdkess6get kdtik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos btirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell

foglalni.
Aizerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az 6nkorm6ny zat tdsz€rill:.
n6v: Alprir GydrgY Polg6Lrmester
telef on: 0 6 -7 2 / 480 -202
e-mail: jegyzo@harkanY.hu

a Kdzszolgriltat6 r6szdnil :

nev: Bir6 P6ter iigYvezet6
telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszirn6t stb.) a Felek kizdr6lag a

,r"o.ide. teljesit6sdvel iisszefiigg6 kapcsolattart6s c6ljab6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egy6b jogos 6rdekek e.vdnyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sor6n a

rip.rioio jogrzabrilyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkezesei szerint jrirnak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdrilkodrisi Program
A Kdzszolg6ltat6 k6teles ig6nybe venni a Mecsek-Dniva Hullad6kgazd6lkodrlsi Projekt

keret6ben niegval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk6z6ket a ktizszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get vdllalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsulasi Tanrics hatarozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6,rrnelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik resze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siig vagy bir6sAg
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja meg, rigy a szerz<idds t6bbi r6sze drv6nyes 6s
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil birmelyik F6l a szerz6d6st nem k6t6tte volna meg.
A jelen szerz6ddsben nem szabiiyozotl kdrddsekben els6sorban a hulladdk6l szal62012.6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kd,zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a
Magyarorszrig 6nkormdnyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (M6tv), valamint a
Polgriri T6rvdnyk6nyvr6l szol6 2013.6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszabAlyok ininyad6ak

Drdvaszerdahely,2llg. ev u-ou.Lt<- /o-t.^ h6nap /{-nap
D6,t-Kom Nonprofit Kft.

- 7632 p6cs lrklosr ut 52
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