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H U L LAD frrcE nzp,a Ix O o A S T x O z S Z O L GA L TA TA S I SZERZ6 o n S

amely l6trej<itt egyrdszt: Gerde Kiizs6g Onkormdnyzata
sz6khely: 7952 Gefie, B6ke utca 31.
PIR sziim:555719
ad6szim: I 5 5 5 57 19 -l -02
k6pviseli : P inczll Mih6ly pol gdrmester
mint dnkorm iny zat (a tov6bbi akban : O n ko rm 6ny zat)

m6sreszt: D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunrilis Szolgfltatri
Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gff Tdrsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
cegS e gy zeksz6ma : 02 -09 - 0 64 5 5 6

ad6sz6ma: I I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kdk6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kdzpontl
KSH szrima: 1 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Peter iigyvezet6
mint Krizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kcizott az ahiirott helyen 6s napon az alihbi
feltetelek mellett:

Szerzodo felek jelen k6zszolgiiltat6si szerzod6s megkot6sekor figyelembe vett6k a

kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a krizbeszerz6si
ertekhat6rok:

a) ettropai uni6s jogi aktusban meghatitrozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerz6si
drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akdzponti k6lts6gvet6srol sz6l6 tdrv6nyben meghatitrozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi drtdkhat6rok (a tov6bbiakban : nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatArokat a kdzponti
ktiltsdgvetdsrol sz6l6 torvdnyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si tirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kcilts6gvet6si torv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiitat6s becstilt ertdke olyan szerzod5,s esetdben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatirozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb idore k<itendo szerzod6s esetdn a

szerzo d6 s i d6tartama al atti el lens zolgiitatis;
b) hatirozatlan idore kdtdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vndl hosszabb id6re kritend6 szerz6dds

esetdn a havi el lenszol giiltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsas6g 2019. 6vi kdltsdgvetdsdrol sz6l6 2018. 6vi L. t<irv6ny 72. $ (1)

bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi
ertdkhat6r 2019.janu6r l-jdtol szolgtitatits megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapidrik, hogy fentiek alapjdn jelen szeruodds nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatdlya al6. 
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Szerzodo Felek a teleptil6si hulladdk gytijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
k<izszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiilesi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok ds kcitelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi cinkorm6nyzati rendelet
vdgrehajtdsdra az alibbi szerzoddst kcitik meg:

l. Aszerziid6s c6lja
1.1. Magyarorszitg helyi dnkorminyzatair6l szolo 2011. dvi CLXXXIX. t<irv6ny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kijzfeladatok kcirdben
ell6tand6 helyi tinkormdnyzati feladatok kdzd tartozik kiiloncisen a hullad6kgazddlkod6s es a
kdrnyezet-egeszsdgtigy (koaisztasiig, telepiildsi kdrnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds
169cs616irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirveny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddse
szerint a telepiil6si <inkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a
k<izszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatSsi szerzod6s rid6n biztosida.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorm inyzat K6pviselo-testiilete
sz. hatdr ozata alapj rin j ritt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Gerde Kozsdg kozigazgatisi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egytitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 teleptildsi szil6rd hulladek kezel6sdre fenn6ll6 kozszolgiltat6ssal
kapcsolatban a hatillyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormrinyzat ds a
Kiizszolgfltat6 kcizdtti kapcsolatot, a Felek jogait es kcitelezettsdgeit szabiiyozza.

2.
2,1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok
elvdgz6s6vel:
Gerde Krizsdg kdzigazgat6si teriilet6n a teleptil6si hulladdk begytijt6sdvel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l tcirt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitds6val - a Mecsek-Drriva Hullad6kgazd6lkodiisi Program eszkciz-
6s l6tesitmdny6llomiinydnak ig6nybev6tel6vel-, kozszolgdltatdsi szerzod6s keretdben:

- vegyes hulladdk gyrijt6se, szilllitdsa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanitils dvente 2 alkalommal
- elkiikinitett /szelektiv/ hulladdkgyrijt6s

2.2. A Ktizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv€gzeset2020.janudr l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjan a Kiizszolghltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak 6s az onkormirnyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult Gerde
K<izseg kozigazgatiisi teriilet6n a teleptildsi hulladdk gyrijt6sdre 6s kezelesdre ir6nyul6
kozszol g6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kozszolg6ltatiis megnevez6se: telepi.il6si hullad6k gytijtdsdre 6s kezel6s6re ir6nyul6
kiizszolgdltat6i feladatok ellitiisa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahl;zfartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek teruleti kiterjeddse: Gerde Krizs6g kozigazgat6si teri.iletdn.
A kcizszolg6ltat5s kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezeldse: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy ittrak6rillom6son, illetve mds, kdrnyezetv6delmi, mrik<id6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitmdnyben.

3. Az 6nkormdnyzat kiitelezetts6gvfllaldsa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgdltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorm inyzat kdtelezetts6get v6llal :

- a kdzszolgiitatds hat6kony 6s folyamatos ellirtttstthoz a Kiizszolgriltat6 szilmtna
sztiksd ges inform 6c i6k es adatok szol g6ltat6s6ra,

- a k6zszolg6ltat6s korebe nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kdzszolg6ltatiissal t0rt6no osszehangol6sdnak e16segitdsdre,

- a kozszolg6ltat6snak a teleptil6sen vdgzett m6s krizszolgriltat6sokkal val6
ri sszehangoliis6nak el6se git6sdre,

- a Kdzszolgdltatri kizirolagos k<izszolg6ltat6si j oganak biztosit6s6ra,
- a teleptil6s kdzszolgiltat6s igdnybevdteldre kdtelezett ingatlanhasznii6i vonatkoz6s6ban

ndv- 6 s c imj e gy zdk ifiadi.sir a, adategy ezetd sre,
- kedvezm6ny, mentessdg esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok ittaddsilra,
- az Onkormrinyzat itltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriilo krilts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szimdra,
- a telepiil6si ig6nyek kiel6gitdsere alkalmas hulladdk gytijtds6re, sziilititsitra. kezelds6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatfrozirsira. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgirltato 6tvegye kciztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Ktizszolgrlltat6 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmri szamitra megfelelo ritviszonyok biztosit6siira, (kiilon<is
tekintettel a t6li h6- es sikossiig-mentesitesre, valamint a krizrit urszelv6ny6be bel6g6
fadgaklevdgirsira),

- akozszolg6ltat6si szerzodl,skozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktildnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervezeserol.

4. A Ktizszo196ltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgAltat6 gondoskodik:

- A hdnartisban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 ds idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltilsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhasznill6k
r6sz6re az dves hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrlsi d(j 50%-ifi kell megrlllapitani.)

ii. Elkiil<jnitetten gytijtcitt hullad6k
iii. Lom hullad6k dvente kdt alkalommal
tcirteno dsszegyrij tds6rol, elszdllit6s6r6 I es kezelesdrol.

- A gazdiikod6 szervezetekndl keletkezo hiztartirsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
6ssze gytij t6s6rol, elsz6llitrlsar6l 6s kezeldsdrol.

- Az iltala tizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgyrijt6 udvarban a hulladdk
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b) Adminis ztrativ feladatok :

- kdnyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis rtr 6cio, nyilv6ntart 6s, adatbdzis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmrikodve a fogyaszt6k szitmdra konnyen hozzdfdrheto
tigyf6lszolg6lat ds titjekoztatitsi rendszer mrikddtet6se (Kdzponti i.igyfdlszolgrilat cime:7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint akozszolgiltatdssal kapcsolatos lakoss6gi t6jekoztatSs.

4.2. A Kiizszolg{ltat6 k<itelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgilltatds folyamatos 6s teljes kcini ell6t6s6ra,
b) akozszolgirltat6s meghatitrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6sdg 6ltal meghatarozott min6sit6si oszt6ly szerinti

kiivetelm6nyek biaositdsdra ds a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgilltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megletdre,

d) a kozszolgdltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyisegri 6s minos6gu j6rmti, gdp, eszkciz,

berendezds biztosit6s6ra, a szi.iksdges ldtsz6mir 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazisira,
e) a kozszolg6ltatds folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesitesdhez sztiks6ges

fej lesa6sek ds karbantart6sok elvegzes6re,

0 a k<izszolgriltat6s krir6be tartozo hulladdk kezeldsere meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntartilsi rendszer mrikodtet6s6re ds a k<izszolg6ltat6s teljesit6sdvel cisszefiiggo

adatszolgiltat5s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolgriltatrlsi rendszer l6trehoziis6hoz ds folyamatos

mtikcidtetds6hez sztiks6ges felt6telek biaosit6sdra,
i) a fogyaszt6k szimira kdnnyen hozziferheto i.igyfdlszolg6lat es t6jekoztatdsi rendszer

mrikddtetdsdre,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elintdzdsi rendj6nek meg6llapit6s6ra,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiksdges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi kdrben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legaldbb 2 ktilcinbcizo
rirmertdkri gy rij toeddny k<iziil v6las zthas son,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k
forgalmazdsina,

n) a Mecsek-Drixa Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- es l6tesftm6ny 6llom6ny6nak
haszniiatdra.

A Kdzszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod6si engeddlyenek szdma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-312017, PE/KTFO I 155-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 t2019.
A Kcizs zo I g iitato me g fel el6 sd gi ve lemenydnek sz6ma: KP-3 8633 - 5 I 20 19 .

A K<izszolg6ltat6 min6sitdsi enged6ly6nek szitma: PE/KTFO 105727-212019.,
PE/KTF', O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., P E/KT F O I 0 67 48 -2 I 20 19 .

5. Mentestil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kotelezetts6gdtol vis maior esetdn,
tovtlbbf, ha az Onkormiinyzat nem biaosit az ingatlanok megk6zelit6sehez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jiirhatatlan a kozutl, amely a

Kiizszolgdltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes kdzleked6set biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad6ly elh6ruliis6t koveto legkdzelebbi sz6llit6si napon kdteles
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szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az el6zo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi s6gri teleptil6si hulladdk el sz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgfltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrillit6s6t:
- az cinkorm6nyzat rendeleteben el6irtt6l elt6r5 t6rol6eddny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pitdsi tormeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, sflyti tirgy, amely vesz€lyeil.eti a
hulladdksz6llitdssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendez6st, kezelo berendezest, illetve 6rtalmatlanit6sa sordn veszdlyezteti a
kcimyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, zfrt tiirol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
vrls6ro lt j e I zett zsdkban keriil kihelye zd sre,

- a hulladek oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6dtis
veszdlye fenn6ll (nem leziirt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a t6roloed6ny kcirtil szabiiytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akadiiyozo m6don
tcibblethullad6k keri.ilt kihelyezdsre

- amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sdrtildse eset6n.

7. Az alviilalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezhet| tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgfltat6 az
alv6l lalkoz6 i g6nybev6te l6t k<iteles az on ko rm iny zat szdrnfu a bej elenteni.

7,2. A Felek rcigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenysegd6rt a Kiizszolgiltat(t tigy felel,
mintha maga jttrt volna el.

8. A Kiizszolgd.ltatis teljesit6s6vel <isszeftiggo adatszolgiitat6s biztositiisa 6rdek6ben a
KiizszolgiltatS az L/ pontban meghatiirozott szolgtiltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilviintart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltat6si teriiletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyis6gdt.

9. A kdzszolg6ltatiis ig6nybev6telere kdtelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos minosdgi dszrevdteleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiitat| szdkhelydre (7632
P6cs, Siklosi u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgriltat6
kciteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k<iteles a
Ktizszolgdltat6 kdmyezetszennyezes esetdben, ha az a kozszolg6ltatrlsi tev6kenys6gdvel
okozati risszeftiggesben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladekkezeldsi kcizszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Ktizszolgtlltat6 30 napon beltil k<lteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitese mellett-
az O nko rm 6ny zathoz megktildeni.

10. Kdzszolgfltatds dija
10.1. A hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgdltatdsi dijat a Magyar Energetikai
szabdlyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel az illetdkes miniszter
6llapitja meg 6s a Koordinril6 szerv szedi be.

6s Kdzmti-
rendeletbenn
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A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilarni hullad6kgazd6lkod5si kcizfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a kozszolg6ltat6si drjat es kifizeti a kdzszolg6ltatoknak a hulladdkgazdrilkodisi
k<izszolgiiltat6si dij meg6llapitirsircrt felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolgilltatitsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a teleptil6si onkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkOr6nek gyakorl6sdhoz sziiksd ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgdltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevetel6vel rendeletben iilapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a k<izszolg6ltat6nak f,rzetendo szolgiiltatisi dijat.

10.2

A kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ es 91.$, valamint a6412008. (111.28.) Korm.
rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrtdnt, 6s Felek a dij meg6llapit6s6nii ezeket a
rendelkezdseket tekintik iranyad6nak a szerz6d6s idotartamara.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendd lakossdei dtiak:

A I l0-120 literes ed6ny i.iritesi dija: ll8,- Ft + Afa

Az dnkormhnyzat a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgdltat6si dijb6l az alilbbi titblinatban
me ghat6rozott ci s sze g me gfi zet6 s et az ingatlanhaszndl6kt6 I 6tv6l I alj a :

Ed6nym6ret Egys6gnyi
tirit6si dij
(Ft + Afa)

Onkorm6nyzat 6ltal
fizetendo egys6gnyi

i.iritesi dij
(Ft + AFA)

Ingatlanhaszn6l6k 6ltal
fizetendo egysdgnyi

iiritdsi dij
rFt + AFA)

110 liter 118,- 18,- 100,-

80 liter 86r 13,- 73;
60 liter* 64; 10,- 54;

*a38512014. (XII.31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds eletvitelszer[ien hasm6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszndl6 rdsz5re, a telepi.il6si Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils alapj6n.

Abban az esetben, ha az Onkormfnyzat dijkedvezmdnyt, mentessdget vagy ingyenessdget

illapit meg, a felmertilo kcilts6geket a Kiizszolgiltat6 szirmdra k6teles megteriteni.

b) Ipari (qazddlkod6 szervezetekl dtiai:
110 literes ed6ny: 131,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 143,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: I 310,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6ny: 118,- Ft + AFA
l20literes ed6ny: l2g,-Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: I l7g,- Ft + AFA

d) Tabbt e thull add k gytijt6s6re szolg6l6 zsirk ira: 3 6 1,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az iitalilnos forgalmi ado megfrzet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA torv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.
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tdrtdnik. A K6zszolgriltat6
rendelkezdsei szerint illlitja
ingatl anhas znilok re szere

szitmlit a rezsicsokkentesre vonatkoz6 jogszab6lyok
ds az abban foglaltak figyelembev6tel6vel ktildi meg

I 1. Alhmi h u llad6kgazd r{lkod 6si kiizfelad at-ell6t6s
lI.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ellfitisira l6trehozott szervezet
kijelcildserol, feladatkcirdrol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kiitelezettsdgek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (IIL 3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezdese alapj6n a Kormriny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezeli| Zirtk<jnien Mrikddo Reszv6nytiirsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolg6ltattisi dijakra vonatkoz6 szimlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgiitatds alapjiln illlitja ki. A kdzszolgirltat6 hiiinyos vagy
kdsedelmes adatszolgl,ltat6sa eseten a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 ad,atszolgiltatissal
erintett ingatlanhasznil6 tekintet6ben a Koordinill6 szerv 6ltal legut6bb kiszilmlinott
ktizszolg6ltat6si dij161 6llit ki szimlit. Azezzel cisszeftigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eseten
minden helyt6llisi kotelezettseg akdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kozszolg6ltatrisi
dijkiilonbcizet pozitiv mdrleget a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolg6ltatdsi dijba beszrimitja. A kozszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6rt akozszolgitltat6t terheli a felel6ss6g.

f 13 A Koordiniio szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgitltat6sb6l
kiindulva megrillapitj a azon ingatlanok kordt, amelyre nincs kozszolgiitat6si dijfizetds
meghatiirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
tisszeftggdsben teljesit6s tcirtdnt. A Koordiniil6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgittaiasUOt hiilnyzo
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa drdek6ben.
A fentiek alapjan rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kdzszolg6ltat6nak, ds felhivja a kozszolgitltat6t, hogy a megktild<)tt ingatlanokon vlgzett
szolg6ltat6s6nak megfelel6en korrigrilja a 20. $ (l) bekezdds szerinii adatszolgriltat6st
legk6sobb az 6rtesitds kezhezvdtel6t k<iveto 8 napon beliil.
A konekci6t kovetoen - a k<izszolgiitato eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordinalo
szerv a ko zszo I g 6l tat6si dij at az ingatlantul aj dono sn ak szitmllzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasznii6 riltal hatdridon beltil ki nem
fizetett kozszolg6ltatrisi dij behaj t6sa drdekdben intdzkedik.

ll.5 A K6zszolgiitato r6sz6re akozszolgitltat6si szerzoddsben rcigzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgriltat6si dij meg6llapit itsircrt felelds
m i ni szter 6ltal me ghat ir o zott szolgiitatits i d ij at fi zet.

ll.6 A kcizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint elliit6s6rt felelos 6ltal kiadott
teliesltdsigazoldssal igazolja, hogy a k<izszolgiltat6 teljesft6sdvel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazoliisnak a kcizszolgiitat6 6Jtal a Koordin6l6 szerv rdsz|re a
rendszeres adatszolgiiltat6s keretdben trirtdno megktild6se a szolgdltatdsi dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a Krizszolgaltato reszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sig azolis

a

ki

d*u-

0^--



kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a k<izszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcso latban keletkezo kir 6t az 0nkorm6n y zat fele 6rvdny e sf teni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazddlkod6sikdzszolgitltat6s teljes kozvetlen kciltsege
megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rtekesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijel<ilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordinill6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6 s szerinti me gfel e lo s e get vizsgirlja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjan az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st

annak megk6tdsdt vagy m6dosit6s6t k<jvetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6szdre.

12. A kiizszolgiltatrisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzod6st 2020. janufr 01. napj6val kezdod6 hat6llyal hat6rozott idore, 2029.
december 31. napjriig kiitik.

Felek a szerzoddst kcizos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithadak.

13. A kiizszolgfltatrisi szerz6d6s megszfi n6se

A kozszolg6ltatdsi szerzod6s megsztinik
a) abewrc meghat6rozott id6tartam lej6rt6val,
b) a Kdzszolgdltat6 j o gut6d n6lktli me gszrinds6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesites m6g nem kezdoddtt meg,

d) felmond6ssal
e) afelek k<izos megegyez6s6vel

13.1 Az $nkorm{nyzat a krizszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Torv6nykonyvben

meghatarozott felmond6si okokon tirlmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgiltat6
- a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatSs ell6t6sa sor6n a kcirnyezet v6delmere vonatkoz6

jogszabilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dontds eloir6sait srilyosan megs6rtette, ds

ennek teny6t a bir6s6g vagy a hat6stlg jogerosen meg6llapitotta;
- a szerzoddsben meg6llapitott kdtelezettsdg6t neki felrohato m6don srilyosan

megs6rtette;
- a trulladdkgazd6lkod6si kozszolgdltat6si szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A K6zszolg6ltat6 a Polg6ri Trirv6nykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a
kozszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az $nkorm6nyzat a kdzszolg5ltat6si szerzod6sben meghat6rozott kdtelezettsdget - a

K<izszolg6ltato felsz6litisa ellendre - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kiizszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesitdset; vagy

- a kozszolgilltat6si szerzod6s megkrit6s6t kovet6en hat6lyba l6pett jogszab6ly a

k<izszolgdltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy vdltoztatja meg, hogy az a

Kozszolg6ltat6nak a hulladdkgazdiikoditsi kozszolgdltat6s szerzoddsszeni teljesitdse

kcir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rtdkben s6rti.
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13.3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerzoddst a kdzszolgAltat6 felmondja, a telepiil6si
dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azij kdzszolgilltat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljesiil6se esetdn a kdzszolg6ltatdsi szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKdzszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesit6,s az Onkormanyzatnak felr6hat6 okb6l meghiirsul, illetve, ha a szerzodl,s

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij S}%o-inak
megfele16 meghirisul6si kdtb6r fizet6s6re kdteles.

14. Elj:{rris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A k<izszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se vagy megszrintet6se eset6n a Kdzszolgiitat6 az t$
kcizszolg6ltat6 kiv6lasililsiig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltat6st viitozatlanul ell6da.
A hulladdkgazd6lkoddsi krizszolg6ltat6si szerzodes megsztin6se eset6n a kdzszolgriltat6s
ellrlt6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Krizszolghltat6 a

telepiil6si onkorm6nyzatnak akozszolgirltat6si szerzodds megsztin6se napjan ittadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds kdzdtti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s rid6n 60 napon beltil nem tudjrlk rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi J6rtisbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a P6csi T<irv6nysz6k
illet6kessdgdt k6tik ki.

16, Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kciveteldst ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesitds6vel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm fnyzat r6szerol:
nev : P 6ncz6l Mihrily pol g6rmester
telefon: 731472-242
e -mai I : korj e gy zo s eg@kir aly e gyhaza.hl

a Kdzszo I g iltatd r eszer ol;
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

I T.Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkodisi Program
A Kdzszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdzriket a kdzszolgdltatds teljesit6se kapcs6n.
Felek kdtelezettseget v6llalnak, hogy aldvetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatdrozatainak.
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I S.R6szleges 6rw6nytelens69
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze
6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bir6s6g
annak 6rvdnytelensdgdt 6llapitja h€g, tigy a szerzod6s tdbbi resze drvdnyes es

kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fel a szerz6d6st nem k<it<itte volna meg.
Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott kdrd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. trirvdny (Ht.), a kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g dnkorminyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXX. t<irvdny (Mdtv), valamint a
Polgari Tdrv6nyk<inyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrveny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o g szab6lyok i rdny ad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmezese ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegy ezot, j 6vahagy6lag irj 6k ali.

t.
Gerde, 2019. 6v 6l1trr-\r^ h6nap -!' naP
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