
HULLADE KGAzDAr,xooAst xozszot cAL,r,q.rAsI szERZ6oB s

amely ldtrejdtt egyrdszt:

m6srdszt:

- tov6bbiakban egyiittesen:
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolgdltat6si szerzod6s megkcit6sekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-iit, mely szerint a kozbeszerz6si
6rtdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghattrozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s beszerzdsi
ertdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s ertekhat6rok);

b) akdzponti koltsdgvetdsrol sz6l6 tcirvdnyben meghatirozott kdzbeszerzlsi ds koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti drt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kcizponti
k6lts6gvet6srol sz6l6 t6rv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerzdsi t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s 6rtdkhatilrokat a mindenkori krilts6gvet6si tcirv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerz6dds esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatinozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rcividebb id6re kdtendo szerzSd6s eset6n a
szerzod6s idotartama alatti ellenszolgilltat6s;

b) hatinozatlan idore kdtott szerzodds vagy negy 6vndl hosszabb idore kcitendo szerzod6s
esetdn a havi ellenszolgiiltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsas6g 2019. evi kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. g (1)
bekezd6se figziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerzdsi
6rtekhatAr 2019.janu6r 1-jdt6l szolgdltatits megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjan jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hat6lya al6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gyujt6s6re, szdllitrisra 6s kezelesre vonatkoz6
kcizszolg6ltat6s folyamatoss6gdnak biAosit6sa 6rdek6ben a telepi.il6si hullad6lhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi tinkorm6nyzati rendelet
v6 grehaj t6s itr a az al6bbi szerz6 d6st kdtik me g :

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszilg helyi cinkorminyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok kdr6ben

ell6tand6 helyi 6nkorminyzati feladatok kozdtartozik kiildntisen a hullad6kgazdSlkod6s 6s a

kornyezet-eg6szs6gi.igy (kdztisztasSg, telepiildsi krirnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s

r5gcs616irt6s).

A hullad6krol sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irvdny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse

szerint a telepi.il6si cinkorm{nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kdzszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kdzszo196ltatdsi szerzodds ttj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodls az Onkorminyzat K6pviselo-testi.ilete .... (. ......) Kt.sz.

hatbrozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Drivasztdra Kdzs6g kdzigazgatdsi tertlet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6lokn6l (a tovdbbiakban egyttt:
ingatlanhaszn6lo) keletkezo teleptil6si szilard hulladek kezel6s6re fenndll6 k6zszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 k<izotti kapcsolatot, a Felek jogait es kdtelezettsdgeit szabilyozza.

2.
2,1, Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alihb meghatrirozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Dr6vasztara Krizs6g kozigazgatrisi terulet6n a telepiil6si hullad6k begyujt6s6vel 6s elhelyezds

c6lj6b6l trirt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitelt idotartamban, valamint

kezel6s6vel es 6rtalmatlanit6sdval - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-

6s l6tesitmdny6llomany6nak ig6nybev6tel6vel-, kozszolg6ltat6si szerzodds kereteben:

- veryes hullad6k ryiijt6se, szdllitisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitds 6vente egy alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghattrozott feladatok elv6gz6set 2020. janu6r l-j6n
megkezdi.

2.3, A jelen szerz6d6s alapjan a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabAlyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizdr6lagosan jogosult

Drdvasztdra Kozsdg kozigazgat6si teri.iletdn a teleptilesi hulladek gytijt6s6re 6s kezeldsdre

ir6nyulo k<izszolg5ltat6sok ell6t6s6ra.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: telepi.ildsi hulladdk gyrijt6s6re 6s kezeldsdre ir6nyul6

kdzszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszn6l6

ahintartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sdre tekintettel.
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A ktizszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Drdvas*ilra K<izs6g kdzigazgatisi
tertiletdn.
A kdzszolg6ltat6s k<irdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdk6nyi Region6lis
Hulladdkkezell Kdzpontban vagy iirak66llom6son, illetve m6s, krimyezetv6delmi, mrikod6si
engedellyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorminyzatkiitelezetts6gvillal6sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolg6ltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. AzOnkormdnyzat kcitelezettseget v6llal:
- a kdzszolgiiltat6s hat6kony 6s folyamatos ellitirsirhoz a Kiizszolgilltat| szitmira

sztiksdges inform6ci6k 6s adatok szolgiiltat6s6ra,
- a kcizszolg6ltat6s kdr6be nem tartoz6 hulladdkgazd6lkod6si tev6kenysdgek

kdzszolgdltat6s sal t<irt6no ci s szehango l6s 6nak e 16 se g f t6s6re,
- a k<izszolg6ltat6snak a telepiilesen vdgzett m6s kdzszolg6ltatSsokkal val6

6sszehangol6s6nak elosegitdsdre,
- a Kdzszolgdltat6 kiz6r6lagos kozszolgiitatrisi jogrinak biztositiisiira,
- a telepiil6s kd,zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

n6v- 6 s c imj e gy z6k iltaddshr a, adate gy ezete s re,
- kedvezm6ny, mentessdg esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiaddsira,
- az Onkorm6nyzat iital rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 kdlts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmira,
- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6sdre, sziilitisfura. kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghatfurozisira. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 iitvegye koztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatd riltal alkalmazott gepjdrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksztlllit6 j6rmti szdmfua megfelel6 ftviszonyok biztosit6s6ra, (ktilonris
tekintettel a teli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozit tirszelv6nydbe bel6g6
fairyak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerz6d6s kdzzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiikinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezes6rol.

4. A Kiizszolgriltat6 kiitelezetts6gei:
4,1.
a) A kozszolgrlltat6 gondoskodik:

- A hiutartisban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellfutisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhasznSl6k
rdszdre az 6ves hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltat6si dij 50%-at kell meg6llapitani.)

ii. Elktildnitetten gytijtcitt hulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tortdno 6sszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6sdr6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hil*artisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
<isszegytij tds6r6l, elsz6llftdsrlr6l 6s kezeles616l.
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- Az illtala tizemeltetett hulladdkgyrijto ponton, hulladdkgytijto udvarban a hulladdk
etvdteldrol, rissze gyrij t6s6rol, elsz6llit6sdr6l 6s kezel6s6ro l.

b) Admini s ztr ativ fel adatok :

- kdnyvel6s,sz6mvitel,bdrsztlmfejt6s
- adminis ztr 6ci6, nyilv6ntart 6s, adatbizis-kezeles
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormdnyzattal egytittmtikddve a fogyaszt6k szitmira konnyen hozzdferheto

tigyfdlszolg6lat 6s tdjdkoztatirsi rendszer mrikridtet6se (Kozponti iigyf6lszolg6lat cime 7632

P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akdzszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoaat6s.

4.2. AKiizszolgiltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akdzszolgdltat6s folyamatos 6s teljes k<ini ellii6s6ta,
b) akozszolgdltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a k<irnyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosftesi oszt6ly szerinti

krivetelmdnyek biaosit6s6ra 6s a minositdsi enged6ly hulladdkgazd6lkod6si

k<izszolg6ltatilsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s minos6gri jirmi, gep, eszkoz,

berendez6s biztosit6sara, a szi.iks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazisira,
e) a kozszolg6ltatis folyamatos, biztonsiigos 6s bovitheto teljesit6s6hez szi.iks6ges

fej leszt6sek 6s karbantartdsok elv6 gz6sdre,

0 a k<izszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

ldtesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtik<idtet6s6re ds a krizszolgiitatis teljesitdsevel osszefiiggo

adatszol g6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si
mtikddtetds6hez szi.iks6ges felt6telek biztosit 6s5ta,

rendszer l6trehozris6hoz 6s folyamatos

i) a fogyasd6k szdmara kdnnyen hozzifdrhet6 i.igyf6lszolg6lat 6s t6j6kodat6si rendszer

mtikddtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendjdnek meg6llapit6s6ra,

k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyfjt a feleloss6gi k<irben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhitdsdre,
biAositja, hogy a vegyes hullad6k gyujt6s6hez az ingatlanhaszndl6 legal6bb 2 ktilcinbcizo

tirmert6kti gyuj t6 ed6ny kd ziil vilaszthas son,

t<ibblethullad6k elhelyezds6t szolgdl6, a K<izszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k

forgalmazdsdra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6nyanak

haszniiatira.

A Krizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szirma'. OKTF-KP 12538-1012016,

PE/KFT/6 055-312017, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTF 0/00363-2 12019.

A Kdzszolg6ltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek szdma: KP-38633- 5 12019.

A Krizszolg6ltat6 min6sit6si enged6lydnek szitma: PEiKTFO105727-212019.,
p E/KTFO I 0 47 59 -6 I 20 I 9., P E/KTF O I 0 67 48-2 120 19 .

l)

m)

6,^,^-
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5. Mentestil a Kdzszolgiltatil a 4./ pontban meghatirozott kcitelezettsdgdt6l vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
titviszonyokat /h6- ds sikossiig mentess6g, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akdzitl, amely a
Kiizszolgiltatri g6pj6rmriveinek balesetmentes kdzleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kciveto legk<izelebbi szdllit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri telepiil6si hulladdk elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltatijogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6srit:
- az onkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r5 t6rol6eddny kihelyezdse eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hulladdk kdr6be nem tartozo anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, dpitdsi tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mergez6
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, stlyri titrgy, amely veszllyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongrilhatja a
gytijtoberendezdst, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanitdsa soriin veszelyezteti a
kdmyezetet.)

- a hulladdk nem a szabv6nyos, zdrt t6rol6eddnyben, illetve nem a K<izszolg6ltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zsitkban kertil ki he ly ezd sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatlsakor a kisz6r6d6s
veszdlye ferur6ll (nem leztirt, illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a t6roloed6ny kcinil szabillytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akadalyoz6 m6don
tcibblethulladdk keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6ed6nyek matricdjdnak
hi6nya, illetve s6riilese eset6n.

7. Az alviilalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgf,ltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltat6 az
alv6l I alkoz6 i g6nybevdte l6t kote les az 6 n ko rm iny zat szitmdr a bej el enteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kdzszolgiitat| rigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolgiltatris teljesit6s6vel dsszefiiggo adatszolg6ltat6s biaositdsa 6rdek6ben a
Kiizszolgr{ltatil az l./ pontban meghatirozott szolgdltat6si teriiletre vonatkoz6an elki.il<inftett
nyilv6ntart5si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si tertiletrol elsz6llitott
es 6rtalmatlanitott telepi.il6si hullad6k mennyisdget.

9. A k6zszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kritelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos minosdgi dszrev6teleit, kifog6sait irilsban a Kiizszolgiltatd sz6khely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgdltat6
koteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megv6laszolni. Haladdktalanul intdzked6sre kdteles a
Kiizszolgdltat6 kdrnyezetszennyezes eset6ben, ha az a krizszolgdltatrisi tev6kenys6g6vel
okozati cisszefliggdsben van. Amennyiben a panasz, d,szrev€tel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolgdltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beltil k<jteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm inyzathoz megkiildeni.
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10. Kdzszolgiltatis dija
10.1. A hulladdkgazd6lkodasi k<izszolg6ltatdsi dijat a Magyar Energetikai ds Kcizmti-

szabillyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az illlami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat keret6ben az itllam beszedi

a krizszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkodisi
krizszolg6ltat6si dij meg6llapitdsiert felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolg6ltat6si dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi k<izszolg6ltat6, a teleptil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk<ir6nek gyakorl6sahoz sztiks6ges.

A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij felosztfs6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben illlapitia meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a k<izszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2 A kcizszolg6ltat6 eltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tortent.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetend1 lakossdgi d{iak:

A termdszetes szem6ly ingatlanhasznitl6k
kotelezettsd get az Onkorm6nyzat teljesfti.

tekintet6ben a kozszolg6ltat6si dijfizet6si

Ed6nym6ret Darabsz6m Egys6gnyi tiritdsi dij
(Ft + Afa)

110 liter 190 88,-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49;

*a38512014. (XIl.3l.) Korm. rendelet szerint tak6ingatlant egyed[l es eletvitelszertien haszndl6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepUl6si 6nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n'

b) Ipari (
ll0literes ed6ny: 207,'Ft + AFA
l20literes 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) Tobbl e t hulladd k gytijt6s6re szolg6l6 zsik 6ra: 3 6 1,- Ft+A fa/ db.

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

AFAtcirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6mak el.
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11. A[ami hullad6kgazdilkodirsi kiizfeladat-ell6tris
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szeryezet
kije16l6s6r6l, feladatkdr6rol, az adatkezel6s m6djtir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kcitelezettsdgek rdszletes szabdlyairol sz6l6 6912016. (I[.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Kormiiny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrlsi
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zhrtkdriten Miikodo R6szv6nyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kcizszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szdmlikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgtrltat6s alapj6n 6llitja ki. A kozszolgdltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgdltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatiissal
6rintett ingatlanhasznillo tekintet6ben a Koordin6l6 szerv irltal legut6bb kiszitmllzott
ktizszolg6ltat6si dij161 6llit ki szdmlit. Az ezzeldsszefiiggdsben keletkez6 dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll5si k<jtelezettsdg aKozszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezo k<izszolg6ltat6si
dijki.ilonbozet pozitiv m6rleg6t a Koordiniil6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes
szolg{'ltatdsi dijba besz6mida. A k<izszolgdltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgrlltatris6b6l
ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamenny i kcivetkezmenydrt a Kcizszolgtiltat6t terheli a feleloss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megdllapitj a azon ingatlanok k<jr6t, amelyre nincs krizszolg6ltatrisi dijfizet6s
meghatinozva az adatszolgdltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszeftggdsben teljesitds tcirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kcjrben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgiiltat6sb6l hiinyzo
ingatlanok ds sziiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjin rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgilltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett
szolghltatits6nak megfelel6en konig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltatrist
legk6sobb az 6rtesit6s kezhezvetel6t k<iveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kcjvetoen - a kdzszolgiitato eltdro adatszolg6ltatiisa hi6nyriban - a Koordinrll6
s ze rv a kii zszol giitat 6s i d ij at az ingatl antul aj d o no s n ak szimlizza ki.

11,4 A Koordin6l6 szerv akiszitmlitzott 6s az ingatlanhasznill6 Sltalhatdridon beltil ki nem
frzetett kdzszo I 96l tat6si d ij behaj t6sa 6rdek6ben i ntdzkedik.

11.5 A Kcizszolg6ltat6 r6sz6re akozszolgitltat6si szerzod6sben rogzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdiikoddsi kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6ert felelds
m i ni szter 6ltal me ghat ir o zott szolgtitatits i dij at fi zet.

11.6 A kdzszolgdltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6ttls6rt felelos 6ltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgiitat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kcizszolgaltat6 iital a Koordin6l6 szerv r6,sz6re a
rendszeres adatszolgriltatils kereteben tcirtdn6 megktild6s e a szolgdltatesi dij fizet6sdnek
feltdtele.
Az Onkorminyzat k6teles a teljesitdsigazolist aKozszolgaltat6 r6szdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot k6vet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesit6sigazolds
kiad6s6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, tgy a krizszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirit az Onkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.

(^"-
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s teljes kozvetlen koltsege

megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6rdl a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordiniil6 szerv dltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapjan az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerzodest

annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t kovetoen halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus uton megki.ildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janu{r 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hatdrozott idore, 2029.

december 31. napjriig kotik.

Felek a szerzoddst kcizos megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. Akiizszolgiltatrlsiszerz6d6smegsziin6se
A kozszolg6ltat6si szerzod6s megszrinik
a) a berne me ghat6rozott id6tartam lej 6rt6val,
b ) a Kdzszol g6ltat6 j o gut6d n6 lki.il i me g sztin6s6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdodott meg,

d) felmond6ssal
e) a felek kciz<is megegyez6sdvel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st a Polgari Torv6nykcinyvben

meghatirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6ltat6
- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6sa sorin a ktimyezet v6delmdre vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dtint6s el6ir6sait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a birosSg vagy a hat6sSg jogerosen meg6llapitotta,

- a szerzod6sben meg6llapitott kotelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megs6rtette.
- a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerzodl,st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Krizszolgdltat6 nem rendelkezik minositesi engeddllyel vagy megfelelosegi

v6lemdnnyel.
13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgari Trirvdnykonyvben meghatarozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormanyzat a kcizszolg6ltatilsi szerzod6sben meghat6rozott kdtelezettsdg6t - a

K<izszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolgdltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

- a kozszolg6ltat6si szerzod6s megkrites6t k<ivetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

krizszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit tigy vbltoztatja meg, hogy az a

Krizszolg6ltat6nak a hullad6kgazdiikodirsi kozszolg6ltat6s szerzod6sszeni teljesitdse

k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeitjelentos m6rt6kben sdrti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzoddst a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepi.il6si

cinkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodikazuj kdzszolg6ltat6 kivrllaszt6s6r6l.
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A fentiek teljesi.il6se esetdn akdzszolgilltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap,
A felmond6si id6 alatt aKdzszolgitltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodds
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormanyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij 5OYo-6nak
megfelelo meghirisul6si kdtbdr fizet6s6re kciteles.

14. Eljrirfs a szerz6d6s megsztin6se eset6n
A krizszolg6ltat6si szerz6dds megszrin6se vagy megszrintetdse eset6n a Kdzszolg6ltat6 az ij
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztilsdig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgdltatrlst viitozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatrisi szerzodds megsztin6se eset6n a kozszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait 6s nyilvilntarttisait a Krizszolgiitat6 a

teleptldsi cinkorm6nyzatnak akozszolgiltat6si szerz6d6s megsztin6se napjtln 6tadja.

15. Jogvit6k int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis kciz<itti targyal6sok
sor6n i gyek eznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6riis lefolytat6s6ra a Pecsi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l ftiggoen a P6csi Torvdnysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kriveteldst irrisba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdsz6rol:
n6v: Matoricz Srindor polg6rmester
telefon: 06-7 3 I 5 52-022
e-mail : fszm. korj e gy zo @gmail.com

a Kiizszolg 6ltat6 rdsz6rol :

ndv: Bir6 Pdter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cim6t, e-mail cim6t, telefonsziim6t stb.) a Felek kizilr6lag a

szerzod6s teljesit6s6vel risszefiiggo kapcsolattartiis c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydbjogos 6rdekek 6rv6nyesit6se drdekdbenjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabdlyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkoddsi Program
A Kdzszolg6ltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkciz6ket a kdzszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tandcs hatfurozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s bSrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

erv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja ffieg, rigy a szerzod|,s tdbbi rdsze 6rv6nyes es

kik6nyszerithetS, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik Fel a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerz6ddsben nem szabiiyozott kdrd6sekben elsosorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torvdny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. trirvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXX. trirv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6 2013. evi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
fugazatr j o g s zab6ly ok irany ad6ak.

Drrlvasztirar20l9. 6v A-,t-.'..-r^^lr<-r h6nap2{. nap D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si 0t 52.

C6gjegyzekszdm : 02-09-064556
Ad6szdm : 1 1 54 1 587 -Z-02
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Kiizszolgiltat6

D6l-Kom Nonprofit Kft.
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