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HULLADEKGAzDAT,xonAsT xdzszor,cAr-,,rarAs t szgRzoons

amely ldtrej<itt egyr6szt: Endr6c Kcizsdg Onkorminyzata
sz6khely: 7973 Endroc, Fo utca 37.
PIR sz6m: 335425
ad6 szirm: I 5 3 3 5 42 5 - | -02
kepviseli: Eder J6zsef J6nosn6 polgdrmester
mint onkorm iny zat (a tov6bbi akban : 6n ko rm 6nyzat)

milsr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolg:lltat6
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gii Tirsasr{g
szdkhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c e g e gy zekszitnra: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6szima: 1 I 5 41 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ szdma'. 100468989 (Pdcs-Kokdny Regiondlis
Hullad6kkezelo Kdzpont)
KSH sz6ma: I 1 541 587-38 11-572-02
kepviseli: Bir6 Pdter tigyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az al/}bi
feltetelek mellett:

Szerzodo felek jelen kozszolgdltatisi szerzod6s megk<itesekor figyelembe vettdk a

kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerzdsi
6rt6khat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszeru6si ds koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akdzponti kcilts6gvet6srol sz6l6 torv6nyben meghatitrozott krizbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak eseteben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kozponti
k<ilts6gvet6srol sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghatitrozni. Az egyes beszerzdsi tirgyak
eseteben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kolts6gvet6si t<irv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolg6ltatris becstilt ertdke olyan szerziSdf,s esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott idore, ndgy 6vre vagy annirl r<ividebb idore kcitendo szerzod6s esetdn a

szerzo d6s i dotartama al atti ellenszo I g6ltat6s ;

b) hatitrozatlan idore k6t6tt szerzodes vagy negy 6vnel hosszabb id6re k<itendo szerzod6s
eseten a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsas6g 2019. dvi kcilts6gvetds6rol sz6lo 2018. 6vi L. tcirv6ny 72. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerz6si
6rt6khat6r 2019.janu6r l-j6t6l szolg6ltatils megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6d6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hulladek gyujt6s6re, sz6llit6sra es kezel6sre vonatkoz6
kozszolgdltatds folyamatossdgdnak biztositdsa drdekdben a teleptildsi hulladdkhoz kapcsol6do
jogok ds kotelezettsdgek rendezesere, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm5nyzati rendelet
vegrehajtiisdra az al6bbi szerzoddst k6tik meg:

1. A szerz(id6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi dnkormirnyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. t<jrv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kriztigyek, valamint a helyben biztosithat6 krizfeladatok k<ireben
ell6tand6 helyi dnkorminyzali feladatok koze tartozik kiilcincisen a hulladdkgazd6lkod6s es a
kcirnyezet-eg6szsdgtigy (kriaisztas6g, telepiil6si kornyezet tisztas6giinak biztositasa, rovar- ds

r6gcs616irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6trisdt a

kdzszolg6ltat6val kot<itt hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitatilsi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorm ilnyzat Kdpviselo-testtilete 19l2}l9. (V.30.) Kt.sz. hatirozata
alapj6n jott ldtre.

1.3. A jelen szerzodes celja, hogy Endr6c Kiizs6g kdzigazgatisi teri.ilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovSbbiakban egyiitt:
ingatlanhasznal6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kcizszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabrilyoknak megfeleloen az Onkormrinyzat 6s a

KiizszolgSltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezettsdgeit szab5,lyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok
elvdgz6s6vel:
Endroc Kozs6g kozigazgat6si teriilet6n a teleptildsi hulladdk begyrijt6s6vel 6s elhelyezds
c6lj6b6l tcirt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rdgzitett idotartamban, valamint
kezelesevel es 6nalmatlanit6siival - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-
6s ldtesitm6ny6llomdnyrinak i96nybev6televel-, kozszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szr{llitrisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente 2 alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzesdt2020.janu6r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjirn a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak ds az cinkormilnyzati rendeletnek megfeleloenkizir6lagosan jogosult Endroc
Krizsdg kozigazgat6si teriiletdn a teleptil6si hulladdk gytijtdsdre 6s kezelesdre ir6nyul6
k<izszol g6ltatrisok elkit6s6ra.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: telepiilesi hullad6k gyrijt6s6re 6s kezeles6re ir6nyul6
kcizszolgilltat6i feladatok ell6trisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahdztartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sere tekintettel.
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A kdzszolgtiltatris teljesit6s6nek teriileti kiterjedese: Endroc K6zseg kdzigazgatasi tertileten.
A k<izszolgiiltat6s krir6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse es kezel6se: a Kdkenyi Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve miis, k6rnyezetv6delmi, mtik<id6si
engedellyel rendelkezo hullad6kkezelo ldtesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvrillakisa
3.1. Az Onkormr{nyzat a 2. pontban irt k<izszolg6ltat6s ell6t6siira a Kiizszolgriltatrinak
kizilr6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkormf nyzat kdtelezettsdget v6llal :

- a ktizszolgiiltatiis hat6kony 6s folyamatos ellittisilhoz a Ktizszolgflttt6 szimira
sztiks6 ge s inform6ci 6k 6s adatok szolgiitatisir a,

- a kdzszolgdltat6s kdrdbe nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdgek
kozszolgiltatdssal tcirt6no risszehangol6s6nak elosegit6s6re,

- a kozszolg6ltat6snak a telepiil6sen vegzett m6s kozszolg6ltat6sokkal val6
cisszehangol6sdnak el6segit6sere,

- a Kdzszolgiltat6 kiz6r6lagos krizszolg6ltatdsi j og6nak biztositdsiira,
- a teleptil6s ktizszolg6ltatas ig6nybevdteldre kcitelezett ingatlanhasznril6i vonatkozSsiiban

nev- 6 s cimje gy zek ittaddsdr a, adate gy ezet6 s re,
- kedvezmdny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tad6s6ra,
- az Onkormanyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertilo k<iltsdgek megt6ritds6re a Koordin6l6 szerv szdmira,
- a teleptil6si igdnyek kiel6gitdsdre alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, sziilititsira. kezel6sdre

szolgdl6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghatitrozirsira. Ennek keret6ben kijel<ili - a
Kiizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgirltat6 6tvegye krizteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgdltatri riltal alkalmazott gepjdrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszallit6 j6rmti szirmilra megfelelo ritviszonyok biaosit6srira, (ktilcinris
tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesitesre, valamint a kdzrit tirszelvdnydbe belog6
fairyak lev6g6sara),

- akozszolg6ltat6si szerzodes kozzetetelerol a helyben szokrisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elki.ilOnitett hullad6kgytijtesi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. AKiizszolg6ltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k<izszolgriltat6 gondoskodik:

- A hiztartisban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellitirsi idoszak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhasznill6k
r6,sz6,re az 6ves hullad6kgazd6lkodisi kcizszolgriltat6si dij 50%-6t kell megrillapitani.)

ii. Elktildnitetten gytijtritt hulladdk
iii. Lom hullad6k dvente k6t alkalommal
tOrtdno dsszegyrij t6s6rol, elszrillitris6r6l 6s keze 16s6rol.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo himartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegytij t6s6r6l, elsz6llit6srir6l 6s kezel6s6rol.
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- Az 6ltala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hulladdkgytijto udvarban a hulladdk
6tvdtel6rol, <isszegytij tds6rol, elsz6llit6s6r6 I es kezel6s6rol.

b) Admini s ztrativ feladatok :

- krinyvelds, sz6mvitel, bdrsziimfejt6s
- admi ni s ztricio, ny ilv6ntart is, adatbinis-kezele s

- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtik<idve a fogyaszt6k szimhra kcinnyen hozziferheto
iigyf6lszolg6lat 6s tilekoztatirsi rendszer mrikddtetdse (Kcizponti tigyf6lszolg6lat cime:7632
Pecs, Sikl6si u. 58.), valamint a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztatris.

4.2, A K0zszolg6ltat6 kotelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltatSs folyamatos 6s teljes kcini ell6tris6ra,
b) akozszolgiltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris5g szerinti teljesit6s6re,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g iital meghatarozott minosit6si oszt6ly szerinti

k<ivetelm6nyek biztosit6siira 6s a minosit6si engeddly hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a k<izszolgiiltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyisegti 6s minos6gti j6rmri, gdp, eszkciz,

berendezds biztositris6ra, a sziiks6ges l6tsz6mri ds k6pzettsegu szakember alkalmaz6sira,
e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesitds6hez sztiks6ges

fej leszt6sek ds karbantart6sok elv6gzds6re,

0 a k<izszolg6ltat6s korebe tartoz6 hulladek kezeldsdre meghat6rozott helyek ds

letesitmenyek igenybev6teldre,
g) nyilvrintart6si rendszer mtikcidtet6s6re ds a kd,zszolgiitatds teljesit6s6vel <isszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6sdre,
h) a nyilviintart6si, adatkezelesi ds adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mtik<idtetds6hez sziiks6ges feltdtelek biztosit irsira,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra konnyen hozziferheto iigyfdlszolg6lat 6s t6jekoztat6si rendszer

m[kcidtet6sdre,
j) a fogyaszt6i kifogdsok 6s eszrevdtelek elintezdsi rendjdnek meg6llapit6sara,
k) a tevdkenys6g ell6t6sahoz szi.iks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a feleloss6gi k<irben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6sdhez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ki.il<inbozo

tirmdrtekft gy iij toeddny kciziil v6laszthasson,
m) tdbblethullad6k elhelyezes6t szolg6l6, a Kdzszolgdltat6 6ltal biaositott zsik

forgalmaz6sdra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkoddsi Program eszkdz- 6s letesftmeny rillom6ny6nak

haszndlatfira.

A Kozszolgriltat6 hullad6kgazddlkod6si engeddly6nek szitma: OKTF-KP 12538-1012016,
PE/KFT/6055-3/20 I 7, PE/KTFO I 155 -7 t20 18, PE/KTFO/00363-2 t2019.
A Krizszol g6ltat6 megfel elo sdgi v6lem6nyenek szdma KP/38633- 5 12019.
A Kcizszolg6ltat6 minosit6si engeddlyenek szilma: PE/KTFO105727-212019.,
PE/KTFO I 0 47 59 -6 t2019.

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghatfirozott kdtelezettsdgdtol vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkrizelitdsehez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akon;i.l, amely a
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Kiizszolgfltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes kcizlekedesdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgfltat6 az akad6ly elh6rul6siit kdvet6 legkcizelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az eloz6 elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gu telepiildsi hullad6k elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltatiljogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- az onkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepi.il6si (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony yagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tdrgy, amely veszelyez.eti a
hulladdkszallitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyrijtoberendezdst, kezel6 berendezest, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a
kcirnyezetet.)

- a hulladdk nem a szabviinyos, zdrt t5rol6eddnyben, illetve nem a Kozszolgiitat6t6l
vrlsSro I t j e I zett zsirkban kertil kihe ly eze sre,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyez€,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fennrill (nem lez6rt, illetve sdriilt eddny)

- ha a t6rol6edeny kdriil szabiiytalanul, annak mozgatiist 6s i.iritdst akadillyozo m6don
t<ibblethulladdk keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keri.il - a tiiroloedenyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sdrtil6se esetdn.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v8gezhetd tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A K0zszolg{ltatri az
alviil lalkoz6 i g6nybevdtel6t kdteles az 6 n ko rm 6ny zat szilmdra bej elenteni .

7.2. A Felek rrigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6gd6rt a Kiizszolg{ltat6 rigy felel,
mintha maga jrirt volna el.

8. A Kiizszolgrlltatrls teljesit6sdvel risszeftiggo adatszolg6ltat6s biaosit6sa 6rdekeben a
Kiizszolgriltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolgiiltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilv6ntart6si rendszert k<iteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiltat6si teriiletr6l elszdllitott
es iirtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyisdg6t.

9. A k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesitesdvel
kapcsolatos minSs6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a KiizszolgSltatl sz6khelyere (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgdltat6
kriteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kriteles a
Kdzszolgdltat6 kcirnyezetszewtyezds esetdben, ha az a krizszolg6ltat6si tev6kenys6gevel
okozati dsszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, d,szrevetel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezelesi kozszolgiitatiis rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a
Kiizszolgriltat6 30 napon beli.il kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitdse mellett-
az Onkorm inyztthoz megkiildeni.

10. Kdzszolgriltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmri-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetdkes miniszter rendeletben
6llapitja meg es a Koordin6l6 szerv szedi be.
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A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hulladekgazd6lkod6si krizfeladat keretdben az 6llam beszedi
a kozszolg6ltat6si dijat es kifizeti a krizszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si dij megdllapitirsircrt felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolgiitatdsi dijat,
Az tilam e feladatainak ell6t6s6ra koordindl6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi k<izszolg6ltat6, a teleptil6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informiici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkcirenek gyakorl6s6hoz szi.iks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett k<izszolg6ltatrisi dij felosztas6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevetelevel rendeletben dllapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgitltat6nak fi zetendo szolg6ltat6si dij at.

10.2 A kozszolgilltat6 6ltal alkalmazott k<izszolg6ltatdsi dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfeleloen tcirtdnt.

Urit6si diiak:

a) A term,!szetes szemdly ingotlanhaszndl1k dltal fizetendd lakossdqi d{iak:

A termdszetes szem6ly ingatlanhasznitl6k tekintet6ben a krizszolg6ltat6si dijfizet6si
kotelezetts6 get az Onkorm6nyzat teljesiti.

Edenymdret Darabsz6m Egys6gnyi iiritdsi dij
Gt + Afa)

110-120 liter 131 88,-

80 liter 0 65r
60 liter* 0 49r

*a 38512014. (XIl. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds eletvitelszenien haszndl6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszn6l6 reszdre, a telepiilesi 0nkormiinyzat altal kiadott igazolds alapjdn.

b) Ipari (sazddlkodd szervezetekt dijai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
ll00 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

bekezdds szerinti kaltsd.

ll0 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,-Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

rl) Td bb I et hult add k gytij t6sere szolg6l6 zsitk ira: 3 6 l,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA-t<irvdny rendelkezdseinek megfeleloen jdrnak el.

11. Allami hullad6kgazddlkodr{si kiizfeladat-eltftds
11.1 Az 6llami hulladdkgazdrilkod6si kozfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijelciles6rol, feladatk<jrdrol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatdsi

c)
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kdtelezetts6gek rdszletes szabillyairll sz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 32/A. g (l) bekezdesben
meghatirozott feladatokra Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkoddsi
Koordinril6 6s Vagyonkezelo Zdrtk<inien Mrikddo Rdszvenyt6rsas6got jelcilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltatdsi dijakra vonatkoz6 sz6mldkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjin iilitja ki. A kcizszolgiltat6 hiSnyos vagy
k6sedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordinrll6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatiissal
drintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6mldzott
k6zszolg6ltat6si dijr6l ellit ki szitmlit. Az ezzeldsszefiigg6sben keletkezo dijkorrekci6 esetdn
minden helyttilldsi kotelezettseg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k<izszolgriltatdsi
dijktil<inbozet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetendo esedekes
szolgdltatSsi dijba besz6mitja. A krizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltat6s6bol
eredo, a Koordiniil6 szerv dltal nem megfelelo adattartalommal kirllliton szdmldkkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmeny6rt aKozszolgdltat6t terheli a felelossdg.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgitltatrisb6l
kiindulva meg6llapida azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kcizszolgdltat6si dijfizetes
meghat6rozva M adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezfteto, hogy az ingatlannal
dsszefi.igg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e k6rben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6sb5l hiinyzo
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitiisa 6rdek6ben.
A fentiek alapjrin rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kdzszolgiiltat6nak, ds felhivja a kcizszolgdltatot, hogy a megkiildcitt ingatlanokon vegzett
szolgtitatitsanak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatdst
legkds5bb az 6rtesit6s kezhezveteldt kdveto 8 napon beli.il.
A konekci6t kdvetoen - a kdzszolgiitat6 eltero adatszolgiiltat6sa hi6nyriban - a Koordin6l6
szert, a k o zs zo I g 6l tatris i d ij at az ingatlantu I aj d o no s n ak sz\mliuza ki.

ll.4 A Koordiniil6 szerv a kisz6mliizott 6s az ingatlanhasznitlo 6ltal hat6ridon beltil ki nem
fi zetett kcizszolgriltatrisi dij behaj tiisa drdekdben intdzkedik.

11.5 A Kcizszolgriltat6 rdszdre akozszolgitltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6s6ert
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkoddsi krizszolgrlltat6si dij meg6llapit6s6ert felelos
mini szter 6ltal me ghat ir ozott szolgiitatitsi dij at fi zet.

ll.6 A kdzszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6tesdrr felelos dltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgiiltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazolilsnak a krizszolgitltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6,szere a
rendszeres adatszolgitltat6s keret6ben tcirtdno megktild6se a szolg6ltat6si dij fizetesdnek
feltetele.
Az Onkormdnyzat kciteles a teljesit6sigazoklst a Kcizszolg6ltat6 r6sz6re a teljesft6ssel drintett
idoszakot k<iveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesitesigazolas
kiad6s6val alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, ugy a k6zszolg6ltat6 jogtsult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirit az Onkorm6nyzat fele drv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatSs teljes kozvetlen k6ltsege
megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesitdserol a Koordin6lo szerv gondoskodik [gy,
hogy a ktizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 sierv 6ltal kijehlt
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szervezetnek etadni. A haszonanyag-ertdkesitdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerz6d6s Ht. 92lB. S (2)
bekezd6s szerinti megfelelosdg6t vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjrin az Onkormdnyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st
annak megkcitds6t vagy m6dositas6t kdvet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus irton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerzod6st 2020. janur{r 01. napj6val kezdodo hatillyal, hat6rozott idore, 2029.
december 31. napj6ig kotik.

Felek a szerzoddst kdzcis megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgriltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kozszolg6ltat6si szerzod6s megsztinik
a) a b enne m e ghatiiro zott i dotartam leftrtiw al,
b) a Kozszol g6ltat6 j ogut6d nelkiili me gsztin6s6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdod<itt meg,

d/ felmond6ssal
e) afelek k<izris megegyezds6vel.

13.1 Az dnkorm6nyzat a kdzszolg6ltatrlsi szerz6d6st a Polgari Tcirv6nykdnyvben
meghatirozott felmonddsi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha aKozszolg6ltat6
- a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kornyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6s6gi d<intes el6ir6sait stlyosan megs6rtette, es

ennek tdnyet a bir6s6g vagy a hat6sdg jogerosen meg6llapftotta;
- a szerzod6sben meg6llapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette;
- a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgiitatisi szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelos6gi
v6lemennyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrvdnykdnyvben meghat6rozottakon trilmenoen a
kozszolg6ltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormanyzat a kdzszolg6ltatisi szerzod6sben meghat6rozott kotelezetts6gdt - a

Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a K6zszolgdltat6nak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

- a krizszolg6ltat6si szerz6d6s megk<ites6t kdvetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kcizszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy viitonatja meg, hogy az a

Kdzszolgiiltat6nak a hullad6kgazdiikoditsi krizszolg6ltat6s szerzod6sszeni teljesit6se

krirebe tartozo lenyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

f3.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzodest a kozszolg6ltato felmondja, a teleptilesi
rinkorm6nyzat hal addktalanul gondo skodik az rij kti zszo I g6ltat6 ki v6l as ztdsdr ol.

A fentiek teljesiil6se esetdn akozszolgitltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
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A felmond6si id6 alatt a K6zszolgiiltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghiusul, illetve, ha a szerz6d,6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormdnyzat az 6ves kdzszolgriltat6si dij S}%o-inak
megfelelo meghirisul6si kritbdr fizet6sdre k6teles.

14. Eljfrrls a szerzfidfls megsztindse eset6n
A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megszrin6se vagy megszrintetese eset6n a Kdzszolgitltat6 az ij
k<izszolgiiltat6 kiv6laszthsilig, de legfeljebb 6 h6napig a k<izszolg6ltat6st viitozatlanul ell6da.
A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se eset6n a kcizszolg6ltatds
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntartdsait a Kozszolgiltat6 a
telepi.il6si 6nkorm6nyzatnak a kcizszolg6ltatrisi szerzod6s megsztin6se napjrin atadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymils kdzdtti t6rgyaliisok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyaLis ftjan 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6sdgi
eljrir6s lefolytat6srira a P6csi Jrir6sbir6s6g, illetve 6rtdkhatrirt6l fliggoen a Pdcsi T6rv6nysz6k
illetdkess6gdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igenyt vagy nyilatkozatot, koveteldst ir6sba kell
foglalni.
Aszerzodes teljesitdsdvel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm Snyzat reszdrol:
n6v: Eder J6zsef J6nosnd polg6rmester
telefon: 06-73 1342-058
e-mail : endroc@freemail.hu

a Kiizszo lg iltatil rdsz6ro I :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzod6s teljesit6s6vel dsszeftigg<i kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek 6rvdnyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek azadatkezelds soriin a
kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17, Mecsek-Drdva Hullad6kgazdilkoddsi Program
A Kdzszolgriltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkodrisi Projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitmenyeket es eszkdzriket a kdzszolg6ltat6s teljesftdse kapcs6n.

Felek kcjtelezetts6get vrillalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsulilsi Tan6cs hatiirozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens69

Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik rdsze

drvdnytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hatosdg vagy bir6s6g
annak ervenytelens6get 6llapitja ffieg, rigy a szerzodes tdbbi resze drvdnyes es

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha andlktl b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott kdrd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. trirvdny (Kbt.), a

Magyarorszdg onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny (Mdtv), valamint a

Polgari Trirv6nyk<inyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. trirvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6lyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa es ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.

Endr6c, 20lg.6v &t*c.',*'^^-l--a h6nap tP' nap
D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si 0t 52.

Cfu|egyzeksz5m : 02-09-064556
Ad6szdm : 1 1 

741 
587 -2-02

UJ,
Kiizszolgiltat6
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