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HULLADEKGAZDALKODASI KoZSZOLGALTATASI SZERZODES

amely l6trej6tt egy ft sz1: Gilvdnfa Kiizs6g Onkorm Anyzata
sz6khely: 7954 Gilvanfa, F6 u. 4.
PIR szim: 335492
ad6szirn: 1 5 3 3 5 9 4 4 - 1 -02
k6pviseli: Bogd6n Lriszl6 polgiirmester
mint dnkorm6nyzat (a tovdbbiakban: Onkormdnyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommun6lis Szolg6ltat6
Nonpro{it Korl6tolt Felel6ss6gfl T6rsasdg
sz6khelye: 7632P€cs, Sikl6si tt 52.
c6gSegy zdkszirna: 02-09 -0 64 5 5 6
ad6szima: 1 | 5 41 587 -2-02
KUJ szirna: 100279306
KTJ szama: 100468989 /P6cs-K6kdny Regiondlis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH szima: 1 1 541 587 -381 | -57 2-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolgilltat6, a tov6bbiakban: Kdzszolgdltat6

m6sr6sZ:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k6z6tt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi
felt6telek mellett:

szerzbdo felek jelen kdzszolgiiltatrisi szerz6d6s megk6t6sekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vi GXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kdzbeszerz6si
drtdkhatarok :

a) ev6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tovdbbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok);

b) a kdzponti kdlts6gvet6sr6l sz6l6 tdrvdnyben meghatiirozott ktizbeszerz6si ds koncesszi6s
beszerzesi drt6khatrirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzesi tiirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatrirokat a kdzponti
kdlts6gvet6sr6l sz6l6 ttirvdnyben dvente kell meghalirozni. Az egyes beszerzesi tiirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatrirozott -
uni6s 6rt6khatrirokat a mindenkori kdltsdgvet6si tiirv6nyben 6vente riigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatiis becsiilt 6rt6ke olyan szerz6dds esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) halitromlt id6re, n6gy dwe vagy ann6l rdvidebb id6re k6tend6 szerzildl,s esetdn a
szerzod€s id6tartama alatti ellenszolgdltatils;

b) hatittozatlan id6re k6tdtt szerz6d6s vagy negy 6vn6l hosszabb id6re kdtend6 szerz6d6s
esetdn a havi ellenszolgdltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdarirsas6g 2019. €vi k6lts6gvetds6r6l szol6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. g (1)
bekezd6se r0gziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rtekhatfu 2019. janurir 1-j6t<il szolgiiltat6s megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitj6k, hogy fentiek alapjrln jelen szerz6dds nem esik a kdzbeszerz6si eljarris
hatfllya al6.
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Szstzbd| Felek a telepiildsi hullad6k gyiijt6s6re, szalliuisra 6s kezel6sre vonatkoz6

kdzszolgriltatris folyamatossagrinak biaosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s k6telezettsegek rendez6s6re, az ezzcl kapcsolatos helyi dnkormdnyzati rendelet

vdgrehajtasdra az al6bbi szerzSddst kdtik meg:

1. A szerz6d6s cSlja
1.1. Magyarorszig helyi 6nkormrturyzatai6l sz6l6 201 1. dvi CLX)O(X. t6rv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kOztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kiizfeladatok k6r6ben

ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok k6ze tartozik kiiltindsen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a

k6myezet-egdszs6giigy (k6aisztasag, telepiil6si k6myezet tisztasdg6nak biaositiisa, rovar- 6s

ragcsil6irtis).

A hullad6kr6l szalo 2012.6vi CL)O(XV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepiildsi dnkormiinyzat a hullad6kgazd6lkodasi kdzszolgdltatrls ell6t6s6t a
kdzszolgrlltat6val ktitdtt hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si szerzod's ritjan biztositja.

1.2. Jelen szerz<id6s az Onkormdnyzat K6pvisel<i-testi:l"t /.f.1.*.1.?....t..1.V..1I..."1 rr.
sz. halirozata alapj an jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerziSdls c6lja, hogy Gilv6nfa Kozsdg kiSzigazgaLisi teriilet6n az

ingatlantulajdonosoknal, birtokosokn6l, hasznril6knal (a tovribbiakban egyiitt:

ingatlanhasznril6) keletkez6 telepiil6si szilard hullad6k kezel6s6re fenndll6 kdzszolg6ltata'ssal

kalcsolatban - a halilyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkormdnyzat ds a

K6zszolgr tat6 kozdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kiitelezettse geit szabLlyozza-

)
2.1. Az onkorminyzat megbizza a Kozszolgiltatfit az al6bb meghat irozott feladatok

elv6gz6sdvel:
Gilvinfa K1zseg kozigazgatrisi teriilet6n a teleptildsi hullad€k begyiijtdsdvel es elhelyez6s

c6lj6b6l tirrt6n6 rendszeres elszallitrisrival a szerz6d6sben rdgziletl id6tartamban, valamint

keiel6s6vel 6s rlrtalmatlanitiisiival - a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz-

6s l€tesitm6ny6llomanyrinak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolg6ltatasi szerzSdds keret6ben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, szlllitlsa, kezel6se heti I alkalommal

- lomtalaniuis 6vente 1 alkalommal
- elktildnitett/szelektiv/hullad6kgyiijtds

2,2. A K6zszolg6ltat6 a 2.1. pontban meghatafozott feladatok elv6gz6s6t 2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzhdls alapjrin a Kiizszolgdltatt', a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabrllyoknak 6s az dnkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kizir6lagosan jogosult
-Citvanfa 

K1zseg kdzigazgatrlsi teriilet6n a teleptildsi hulladdk gyiijt6s6re 6s kezeldsdre

irdnyul6 kdzszolg6ltat66ok ell6tasara.

A k6zszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijtes6re 6s kezel6s6re iranyul6

ktizszolgrfltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznAl6

a hluartilsi hulladekhoz hasonl6 hullad6k r€szdt k'pezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdds6re tekintettel.
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A k6zszolgri|ltatris teljesitds6nek teri.ileti kiterjed6se: Gilv6nfa Kdzs 69kdzigezgatisi teriiletdn.
A kdzszolgSltatiis kdrdbe tartozo hulladdk elhelyezese 6s kezel6se: a K6k6nyi Region6lis
Hullad6kkezel<i Kdzpontban vagy iitrak6rillomiison, illetve miis, kOmyezetv6delmi, mrik6d6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorm6nyzat kiitelezetts6gvrillal6sa
3,1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltatris elliitrisara a Kiizszolgdltatt6nak
kizar6lagos jogot biaosit.

3.2. Az Onkorm ayzat kiitelezuttsdget v6llal:
- a kdzszalgitltataE hatdkony 6s folyamatos ellitt'siltoz a Kiizszolgdlta t6 szimlra

sziiks6ges informrici6k 6s adatok szolgiiltat6srira,
- a k6zszolgriltatris k6r6be nem tartoz6 hulladdkgazd6lkod6si tev6kenysdgek

k<izszolgdltat6ssal t6rtdn6 6sszehangol6srinak el<isegit6sdre,
- a kdzszolgriltatrisnak a telepiil6sen vdgzefi mris kdzszolgriltatisokkal val6

6sszehangokisrinak el<isegit6sdre,
- a Kiizszolgiltat6 kizir6lagos k6zszolg6ltatiisi jog6nak biaosit,isriLra,
- a telepiil6s ktizszolgiiltatris igdnybev6teldre ktitelezett ingatlanhaszn6l6' ,roru1p6",is6ban

n6v- 6s cimjegyzek etaddsiira, adategyezet6sre,
- ked.vezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolgdl6 adatok 6tad6srira,
- az onkormrinyzat ilral rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmertl6 kdlts6gek megt6rit6s6re a Koordiniil6 szerv szim6ra,
- a telepiil6si ig6nyek kieldgitds6re alkalmas hulladdk gytjt6s6re, szallit6srira, kezel6s6re

szolgril6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatriroziisara. Ennek keretdben kijeldli - a
K6zszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolg6ltat6 atvegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgiltatf 6ltal alkalmazott g6pjrirmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillil6 iitrrnii szdmitra megfelel6 ritviszonyok biaositrisrlra, (ktiliin6s
tekintettel a tdli h6- 6s sikossrig-mentesitdsre, valamint a kozirt frszelvdny6be bel6g6
faagak levdgrisriLra),

- a kdzszolgdltatiisi szerz6dds kilzzitdtelerll a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hulladdkgytijrdsi rendszer helyi felteteleinek

megszervezesdr6l.

4. A Kiizszolgriltat6 kdtelezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdztart6sban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan hasznalt ingatlanok eset6ben az ellitirsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszn6l6k
r6sz6re az 6ves hullad6kgazdrilkodisi kozszolgeltatisi dij 50%-6t kell megrillapitani.)

ii. Elkiildnitetten gytijtdtthulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
t6(6n6 Ssszegyiijt6s6r6l, elszlllitrisrir6l 6s kezelds6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 h|zart si hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegyiijtdsdr6l, elszdllit6sar6l 6s kezel6s6r<il.

\...__



- Az itltala iizemeltetett hullad6kgyiijt6 ponton, hulladdkgyiijt<i udvarban a hulladdk
6tv6tel6r6l, dsszegyiijt6sdr6l, elszallitasar6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k6nyvel6s,szirnvitel, b6rszimfejt6s
- adminisztraci6, nyilvrintart6s, adatbiizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatas

c.) az Onkorm Anyzatlal egyiittmiikddve a fogyaszt6k sziln{ra kiinnyen hozzAf€thetd

iigyfdlszolg6lat 6s Llj6koztatrisi rendszer miikddtetdse (Kiizponti tigyf6lszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a kiizszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tij|konxis.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kdtelezetts6get v6llal toviibbii:
a) akozszolgiltatris folyamatos 6s teljes kdni ell6tas6ra,

b) a kdxzolg6ltatris meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitesdre,

c) a kiimyezetv6delmi hat6srig 6ltal meghatrirozott min6sit6si osztaly szerinti

ktivetelmdnyek biaositasrira 6s a min6sit6si engeddly hulladdkgazd6lkodSsi

kitzszolg6ltatAsi szerz6d6s hatiilyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolgriltatris teljesitds6hez sziiks6ges mennyisdgii 6s min<is6gri jrirmti, g6p, eszkiiz,

berendezes biaositris6r4 a sziiks6ges ldtszirnri 6s k6pzetts6gii szakember alkalmaziisiira,

e) a kdzszolg6ltatris folyamatos, biztonsdgos 6s b6vithet6 teljesit6sehez sziiksdges

fejleszt6sek 6s karbantartrisok elv6gzds6re,

f) a kozszolgaltatas kdr6be tartoz6 hullad6k kezelesdre meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybevdtel6re,
g) nyilvrintartasi rendszer miikridtetds6re 6s a kdzszolgdltatas teljesit6s6vel 6sszeftigg5

adatszolgdltatas rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntartlsi, adatkezel6si 6s adatszolgiiltatasi rendszer l6trehozasdhoz 6s folyamatos

mflkddtetdsdhez sziiksdges feltdtelek biaosirisera,
i) a fogyasA6k sz6m6ra kdnnyen hozzAfdrheto iigyf6lszolg6lat 6s taj6koztatrisi rendszer

mrik6dtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifogasok 6s dszrev6telek elint6zesi rendj6nek meg6llapitasrira,

k) a tev6kenys6g elkitas6hoz sziiks6ges biztosirissal rendelkezik, amely megfelel<i fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kdrben bekdvetkezett Onkormanyzatnak okozofi esetleges k6rok

enyhitds6re,
l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6s6hez az ingatlanhasmdl6 legaldbb 2 kiildnb6z6

rirm6rt6kii gytijt6ed6ny kdziil vrilaszthasson,

m) tiibblethullad6k elhelyezes6t smlg6l6, a Ktizszolg6ltat6 6ltal biztositott zs6k

forgalmaz6srira,
n) a Mecsek-Drdva Hulladdkgazd6lkod6si Program eszk6z- 6s l6tesitm6ny 6llomanyanak

haszn6lat ira.

A Kdzszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod5si engeddlydnek szama: OKTF-KP/2538-102016'
PE/KFT/6055-3 12017, PE,IKTFO ll55-7 12018, PE/KTFO/00363-2120L9.
A Kdzszolg6ltat6 megfelel6s6gi v6lemdny6nek szima: KP-38633-512019.

A Kiizszolg6ltat6 min6sit6si enged6ly6nek szitrrla: PE/KTFO/05727-212019,,
PE/KTFO/04759 -6 t2019., PE/KTFO/06748-2 12019.

6.^ *^-
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5. Mentesiil a Kiizszolgfltat6 a 4./ pontban meghatiiLrozott kdtelezetts6gdt6l vis maior esetdn,
tovribbr! ha az Onkorm i.uiryzat nem bi^osit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l jrirhatatlan a kdzrit/, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmiiveinek balesetmentes kdzlekeddsdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadily elhrirulds6t kdvet6 legkdzelebbi szillitrisi napon kdteles
szolgdltatni, mely alkalommal kdteles az eli)zo elmaradt szallitasi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii teleptldsi hullad6k elszlllitrisrira is.

6, A Kiizszolgdltatd jogosult megtagadni a hulladdk elsz llitflsar:
- az dnkormiinyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 t:irol6eddny kihelyezese esetdn,
- ha a trirol6eddnyben a telepiildsi (kommunrilis) hulladdk k6rdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tdrmelek, dllati tetem, mar6, mdrgez6
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyoft zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyri tingy, amely vesz6lyeZeti a
hulladdkszillitassal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrongrilhatja a
gytjt6berendez6st, kezel6 berendez6st, illetve rlrtalmatlanitiisa soriin veszdlyezteti a
kcimyezetet.)

- a hullad6k nem a szabviinyos, zfut trirol6ed6nyben, illetve nem a K6zszolgelht6t6l
viisiirolt jelzett zsrikban kertil kihelyezdsre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatilsakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenniill (nem lezdrt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a trirol6eddny kdriil szabrilytalanul, annak mozgatrlst 6s iirit6st akadiilyoz6 m6don
t6bblethulladdk keriilt kihelyezesre

- amennyiben a trirol6ed6nyek jelzese bevezet6sre kertil - a trirol6ed6nyek matric{jrinak
hiriny4 illetve s6riil6se esetdn.

7. Az alvfllalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A K6zszolg6itat6 az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t k6teles az Onkorm6nyzat szrimiira bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a K6zszolg6ltat6 rigy felel,
mintha maga jrirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatris teljesit6s6vel iisszeftigg6 adatszolg:iltatiis biztositiisa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltat6 az 1./ pontban meghatdrozott szolg6ltatasi teriiletre vonatkoz6an elkiil6nitett
nyilvriLntartrhi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgriltatiisi teriiletr6l elszillitott
6s iiLrtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6gdt.

9. A kdzszolg6ltatas ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kbzszolgiitatAs teljesit6sdvel
kapcsolatos min6sdgi dszrev6teleit, kifogrisait ir6sban a Kdzszolgdltat6 szdkhelylre (7 632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgr{ltat6
k6teles azokat inlsban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre k6teles a
Kiizszolgdltat6 kdmyezetszennyez6s esetdben, ha az a k6zszolg6ltatasi tev6kenys6g6vel
okozati dsszeliigg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkormalnyzat helyi
hullad6kkezeldsi k6zszolg6ltatris rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolgdltatd 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a paruszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onkormdnyzathoz megkiildeni.

6^,.,-_



10. Kdzszolgiltatris dija
10.1. A hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltal6si dijat a Magyar Energetikai ds K6zmii-
szabiiyozitsi Hivatal javaslatrinak figyelembev 6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjan az iilani hullad6kgazddlkodiisi kdzfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a kdzszolgdltatrisi dijat 6s kifizeti a kdzszolglltat6knak a hulladdkgazddlkod6si
k6zszolg6ltat6si dij meg6llapitris66( felel6s miniszter 6ltal meghatArozott szolg6ltatdsi dijat,
Az rillam e feladatainak ellatas6(a koordinril6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k6zszolg6ltat6, a telepiilesi 6nkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informdci6t, ami a Koordinili szew
feladatkdrdnek gyakorkisrihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett ktizsmlgriltatasi dij felosztris6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatd.nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordindl6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 szolg6ltatasi dijat.

10.2
A kdzszolg6ltat6 riltal alkalmazott kdzszolg6ltatiisi dij meg6llapitisa a Ht.46-48.$ 6s 91.$,
valam:u:rt a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel<ien t6(6nt.

A term6szetes szemdlv ineatlanhaszn6l6k 6ltal fizetend6 iiritdsi dijak:

Ed6nvm6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

60 liter* 49;
80 liter 65'-
I l0 liter 88,-

ta 3E5l2Ol4. (XIl. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedail es dletvitelszerflen haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhasmal6 reszire, atelepul6si dnkormituyzat iiltal kiadott igazol6s alapjiin.

Tdbblethulladdk gyiijt6s6re szolgii6 zsik ira: 361,- Ft+Afaldb.

Ipari (eazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(Ft)

1 10 liter 98,-
120 liter 107,-

I 100 liter 985,-

A Ht. 91.{ (6) bekezd6s szerinti kiilts6evetdsi szervek 6s szoci6lis int6zm6nyek dijai:

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiritesi dij
(Ft)

I l0 liter 88,-
120 liter 97,-
I 100 liter 887,-
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Sznnhd1 Felek az dltaftinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA torv6.ry rendelkez6seinek megfelelSen jrimak el.

11. A[ami hullad6kgazdilkoddsi kiizfeladat-elldtr{s
11.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ell6tesara l6trehozott szeryezet
kijelSldsdr6l, feladatkdr6r<il, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatsznlgiitatisi
kdtelezetts6gek rdszletes szabrilyair6l sz6l6 69/2016. (lII. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Kormriny a Ht.32lA. g (1) bekezd6sben
meghatrirozott feladatokra Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zrirtk6nien Miikdd6 R6szv6nytrlrsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordinrilo szerv a k6zszolgriltatdsi dijakra vonatkoz6 szlmLikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgdltatds alapjrin 6llitja ki. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltatasa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgriltatrissal
drintett ingatlanhasznAl6 tekintetdben a Koordiniil6 szerv Altal legut6bb kiszamlazott
kdzszolgiiltat6si dijr6l 6llit ki sziml6t. Az ezzeldsszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helytdlliisi kdtelezetts6g a kdzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez<i kdzszolg6ltatrisi
dijkiil6nb6zet pozitiv m6rleg6t a Koordinril6 szerv a kiizszolgAltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgiiltatrisi dijba beszimitja. A kdzszolgdltat6 hiiinyos vagy helytelen adatszolgriltat6srib6l
ered6, a Koordin6l6 szerv riltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szirnlikkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rt akiizszolglltatot terheli a felelossdg.

11.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgrlltatrlsb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kiizszolg6ltatdsi dijfizet6s
meghatArozva az adatszolgitltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
6sszeftiggdsben teljesit6s tdrt6nt. A Koordintil6 szerv e k6rben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg5llapitrisa drdek6ben.
A fentiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatair a Koordinril6 szerv megkiildi a
krizszolgriltat6nak, ds felhivja a kilzszolgithatbt, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett
szolgiiltatds6nak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st
legk6s<ibb az 6rtesitds k6zhezv6tel6t k6vet6 8 napon beliil.
A korrekci6t k6vet6en - a kdzszolgiiltat6 eltdr6 adatszolgiiltat6sa hirinyriban - a Koordinril6
szerv a k6zszolgiitatasi dijat az ingatlantulajdonosnak szimliizza ki.

ll,4 A Koordin6l6 szerv a kiszAmlivatt ds az ingatlanh asnitll 6ltal hatririd6n beliil ki nem
fizetett kdzszolgdltat6si dij behajtAsa 6rdekdben int6zkedik.

11.5 A K6zszolg6ltat6 r6sz6re a k6zszolg6ltatiisi szerz6d6sben rdgzitett feladatok el|itrisri6rt
a Koordinril6 szerv a hullad6kgazddlkodasi kdzszolg6ltatasi dij megrillapitis6drt feleltis
miniszter 6ltal meghatArozott szolgriltatdsi dijat fizet.

I1.6 A k6zszolg6ltat6 az onkormrinyzat. mint ell6tris6rt felel6s riltal kiadott
teljesitisigazofuissal igazolja, hogy a kdzszolgriLltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazolisnak a kdzszolgriltat6 riltal a Koordinril6 szerv rdszdre a
rendszeres adatszolgaltalis keret6ben tdrtdn6 megkiild6se a szolgrlltat6si dij fizet6sdnek
feltetele.
Az O*orminyzat kdteles a teljesitdsigazokist a Kozszolg6lt alo rdszire a teljesitessel drintett
id6szakot kdvet6 5 napon beltll kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesitdsigazolds
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kiadrisdval alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, tgy a kdzszalgeltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezb kar:6t az Onkormrinyzat fel6 drvdnyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgaltatis teljes kdzvetlen kdltsdge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordinrll6 szerv dltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drtdkesitesb6l ered6 bev6tel a Koordinii,l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazddlkodasi kdzszolgriltatiisi szerz6dds Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az 6nkormrinyzat a kdzszolg6ltatasi szerzSddst

annak megkdt6sdt vagy m6dositastit kdvet6en haladdktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kdzszolgiltatrlsi szerz6d6s hat6lya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janu6r 01. napj6val kezd6d6 hatdllyal hatrirozott idbre,2029.
december 31. napjiig kdtik

Felek a szerz6d6st kdzds megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. A kdzszolg6ltatrlsi szerz6d6s megszffn6se
A kozszolgiltat si szerz<id6s me gsztinik
a) a benne meghatrfuozott id6tartam lejrirtdval,
b) a Kdzszolgiitat6 jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezd6d6tt meg,
d) felmondrissal
e) a felek kdzris megegyezesdvel

l3.l Az Onkorm6nyzat a kdzszolgiiltat6si szerztlddst a Polgari Tdrvenykdnyvben
meghatrirozott felmond6si okokon tulmen<ien akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgdltat6

- a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgriltatas ell6tasa sorii.n a kdmyezet vddelmdre vonatkoz6
jogszabrilyok vagy a rA vonatkoz6 hat6s6gi ddntes el6inisait silyosan megs6rtette, 6s

ennek tdnydt a bir6s6g vagy a hat6s6g joger<isen meg6llapitotta;
- a szerzhdlsben megrillapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don sflyosan

megs6rteflei
- a hullad6kgazd6lkodasi kiizszolgiltat6si szerzodlst az Onkormiinyzat felmondja, ha a

K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik min<isit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi

v6lemdnnyel.

13.2 A Kiizszolg6ltat6 a Polgriri Tdrv6nyk6nyvben meghatS.rozottakon trilmen6en a
kiizszolg6ltatrisi szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormrinyzat a kdzszolgriltatasi szerzod6sben meghatrirozott kdtelezetts6g6t - a

Kiizszolg6ltat6 felszolitasa ellendre - srilyosan megsdrti, 6s ezzpl a Kdzszolgdltat6nak
kiirt okoz, vagy akadilyozza a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgriltatris teljesit6s6t; vagy

- a klzszolgAltatlsi szerzhdds megkiitdsdt kdvet6en hatrilyba l6pett jogszab6ly a

ktizszolg6ltauisi szrrzodls tartalmi elemeit tgy veltoztatja meg, hogy az a

.(,^,^_



Kcizszolgdltat6nak a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgriltatiis szerz6d6sszerti teljesit6se
k6rdbe tartoz6 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rtdkben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerz6ddst a kdzszolgiiltat6 felmondj4 a telepiil6si
Onkormri'nyzat haladdktalanul gondoskodik az ij klzszolgiitat6 kiv6lasztrisrir6l.

A fentiek teljestil6se esetdn a kdzszolgiiltat6si szerz6d6s felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmondiisi id6 alatt a Kiizszolgiiltat6 a hulladdkgazd6lkodrisi k<izszolgiiltatrist v6ltozatlanul
ell6tj a.

13.4 Ha a teljesites az Orkorminyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6dds
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkormrinyzat az dves kiizszolgiltatrisi dij 50%-6nak
megfelel6 meghirisul6si kdtb6r fi zetds6re k6teles.

14. Elj{rds a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A kdzszolgaltatrisi szerz6d6s megsziindse vagy megsztntetdse eset6n a Kdzszolg6ltat6 az rij
kdzszolg6ltat6 kiv6laszuisrlig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolgdltatiist v6ltozatlanul eltiitja.
A hullad6kgazddlkodrisi kdzszolgriltatdsi szerzSd6s megsztndse eset6n a kdzszolgriltatris
elldtiisrival kapcsolatos, folyamatban l6v<i iigyek iratait 6s nyilv6ntartesait a Ka:zszolgiltat1 a
telepiil6si 6nkormrinyzatnak a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsziin6se napjrin ritadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrlkat els6sorban az egymris k6z6tti t6rgyal6sok
sonin igyekemek rendezni.
Amennyiben a jogvitit a Felek trirgyal6s rltjrin 60 napon beltil nem tudjrik rendezni, a bir6srlgi
eljdrds lefolytatis:ira a P6csi Jrirrisbir6srig, illetve 6rtdkhatdrt6l ftigg6en a P6csi T6rv6nysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. frtesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irasba kell
foglalni.

A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az dnkormdny zat ftszirll:
n6v: Bogd6n Liiszl6 polgiirmester
telefon: 731492-004
e-mail: csanyonk@dravanet.hu

a Kiizszolgiltat6 rdsz6r6l :

n6v: Bir6 Pdter iigyvezet6
telefon 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevet, cim6t, e-mail cimdt, telefonszirniit stb.) a Felek kizarolag a
szerz6d6s teljesitds6vel 6sszeftigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se drdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6i sonin a
kapcsol6d6 jogszzbalyok 6s adatv6delmi szabirlyzaraik rendelkez6sei szerint jrfu:nak el.
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17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazd6lkoddsiProgram
A Kdzszolg6ltat6 kdtetes ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitmdnyeket es eszkdziiket a kdzszolgiiltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kd,telezetts6get vrillalnak, hogy al6vetik magukat a Tdrsulisi Tan6cs hatrirozatainak.

l8.Rdszleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s bdrmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6sdg

annak 6rv6nytelens6g6t rillapitja meg, rigy a szerzbdds t6bbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kivdve, ha an6lkiil brirmelyik Fdl a szerz6ddst nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem szabirlyozolt kdrd6sekben els<isorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi
CLX)O(V. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tiirvdny (Kbt.), a

Magyarorszig 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (M6tv), valamint a

Polgriri T6rv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tiirv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6

fugazati 1 o gszabilyok ininyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvasasa 6s 6rtelmez6se utrin, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, j6vrihagy6lag irjak al6.

ll )1 .
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