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HULLADBXCAZNAT-,KOUASI XOZSZOLGALTATAS I SZERZ6NBS

amely ldtrejiitt eg1'rdszt: Gyiin gyfa Kiizs6 g Onkorm 6n yzata
szdkhely: 7954 Gyongyfa, Pet6h u.32.
PIR sz6m: 335986
ado szdm: I 5 3 3 59 82 - | -02
k6pviseli: Ors6s Attila J6nos polgdrmester
mint cinkorm iny zat (a tov6bbiakban : 6nko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunr[ntrili Kommun{lis Szolgiltatri
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gii Tirsasig
szdkhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
ce gtr egy zekszttma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6
adoszdma: I I 54 1 587 -2-02
KUJ szilma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kdk6ny Region6lis
Hul I addkke zelo Kozp ontl
KSH sziima: I 1541 587-381 1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint K<jzszo I g6ltat6, a tovribbiakban : Ktizszol grl ltat6

miisrdszt:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

Szerzod6 felek jelen k<izszolgrlltatrisi szerzldes megk<it6sekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerzdsekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kozbeszerzesi
ertdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerzdsi
6rtekhatrlrok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akdzponti ktiltsdgvet6srol sz6l6 t6rv6nyben meghatirozott k<izbeszerz1si ds koncesszi6s
beszerz6si drt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti drtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6n6khatrirokat a kcizponti
kdlts6gvetdsrol sz6l6 torv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si tdigyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s drt6khatdrokat a mindenkori kciltsdgvetdsi tiirvdnyben 6vente rrigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezdese szerint a szolg6ltatrls becstlt 6rt6ke olyan szerzdd6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozott idore, n6gy dvre vagy anniil rcividebb id6re kdtendo szerzicd6s eset6n a
szerzode s i dStartama al att i e llens zolgdltatds;

b) hatinozatlan idore kotdtt szerzodds vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore kritendo szerzod6s
esetdn a havi ellenszolgilltatds negyvennyolcszorosa.

A Magyar Koaiirsas6g 2019. 6vi kciltsdgvetds6rol sz6lo 2018. dvi L. tcirv6ny 72. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerz6si
6rtekhatrir 2019.janudr l-jdt6l szolgiitatits megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerzdsi elj6r6s
hatiiyaal6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hulladdk gyrijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kcizszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztositSsa erdek6ben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezettsdgek rendez6sdre) az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sira az al5bbi szerzod6st k6tik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kOztigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<rzfeladatok k<jr6ben

ell6tand6 helyi Onkormdnyzati feladatok koze tartozik ktltinrisen a hullad6kgazd6lkod6s es a

k<imyezet-egdszs6giigy (kdztisztasrlg, telepiildsi kcirnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcs616irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezdese

szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kdzszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltatisi szerzod6s ritj6n biztositja.

sz.hatdrozata alapj6n jott l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Gydngyfa Kdzs6g kdzigazgatisi tertiletdn az

ingatlantulajdonosokniil, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhasznii6) keletkezo teleptil6si szilard hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltatissal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorm6nyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 k<izotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgriltat6t az alitbb meghat6rozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Gy<ingyfa Kdzs6g kdzigazgat5si teriilet6n a telepi.il6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj[b6l tort6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzoddsben rdgzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-

6s l6tesitmeny6llom5ny6nak ig6nybevdtelevel-, k<izszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:

- vegyes hullad6k gytijtese, sz6llft6sa, kezeldse heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyrijt6s

2.2. A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset2020.janu6r 1-jen

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjan a KiizszolgiltatS, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6lyoknak 6s az cinkormanyzati rendeletnek megfeleloen kiz6rolagosan jogosult

Gyringyfa Kozs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re es kezeldsdre

iranyul6 kozszol g6ltatilsok ell6t6sara.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6

k6zszolg6ltat6i feladatok el16t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahdnartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladek reszltkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kcizszolg6ltat6s teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: Gydngyfa Kdzs6g kdzigazgatdsi
tertilet6n.
A kozszolg6ltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdrnyezetvddelmi, mtikdd6si
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkormr{nyzat kiitelezetts6gvdlla16sa
3,1. Az Onkormr{nyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s elliit6srira a Kiizszolgiltat6nak
kizdr6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az 6 n korm inyzat kcitelezettsdget v6llal :

- a kozszolg6ltatis hat6kony 6s folyamatos ellitdsdhoz a Kiizszolgiitat| szitmira
sziiks6 ge s inform6c i6 k 6 s adatok szolgitltatisir a,

- a ktizszolg6ltatds k<ir6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kdzszolgriltatiissal trirt6n6 6sszehangol6s6nak el6segftds6re,

- a kozszolgiitatiisnak a telepiil6sen vlgzett m6s kozszolgiitat6sokkal val6
6sszehangol6sanak el6segit6sdre,

- a Kdzs zolgiltat6 kizhr6lagos krizszolgSltat6si j o g6nak biztosit6s6ra,
- a telepiilds kdzszolg6ltatds igdnybevdtelere k<itelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

nev- d s ci mj e gy zek ittaddsir a, adate gy ezet6 sre,
- ked.vezmdny, mentessdg esetdn annak alapj6ul szolgdl6 adatok iiadisira,
- az Onkorm6nyzat itltal rendeletben, vagi egy6b rn6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentesseg miatt felmertil6 kcilts6gek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szirmdra,
- a telepi.il6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyrijt6sdre, sz|,llititsdra, kezel6s6re

szolgril6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatitrozitsira. Ennek keretdben kijelcili - a
Kdzszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolg6ltat6 6tvegye kriaedileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6ktol,
mely ingatlanokhoz aKdzszolgilltat| 6ltal alkalmazott gepjinmtivel nem tud behajtani,

- a hulladdkszrillit6 j6rmii szdmdra megfelelo ritviszonyok biztositiis6ra, (ktil6n6s
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k<izrit tirszelvdny6be bel6g6
fahgak lev6g6siira),

- akozszolgriltat6si szerzodds kdzzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktikinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervezds6rol.

4. A Kdzszolgiltat6 kiitelezetts6gei :

4.1.
a) A krizszolgiitato gondoskodik:

- A hdnatisban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil5 6s idoszakosan haszn5lt ingatlanok eset6ben az ellfutirsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
r6szdre az dves hulladdkgazdSlkod6si kozszolg6ltat6si dij 5o%-6tkell meg6llapitani.)

ii. Elktikinitetten gytijtritt hulladdk
iii. Lom hullad6k dvente egy alkalommal
tdrteno <isszegyrij t6s6rol, el sziillit6s6r6l 6s keze16s6rol.

- A gazddlkod6 szervezetekn6l keletkezo hdnartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
cissze gytij t6sdr6l, elszdllit6srir6l 6s kezeles6rol.
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- Az 6ltala i.izemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hulladekgyrijto udvarban a hulladdk

etv6te1616l, 6sszegyrij tds6r6l, elszdllit6sarol 6s kezel6s6r6l.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- konyvel6s, sziimvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis nrdci6, nyilvdntart is, adatbdzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyi.ittmrikcidve a fogyaszt6k szitmdra konnyen hozzdflrheto

iigyf6lszolg6lat 6s tilj€konathsi rendszer mtikridtet6se (Kozponti iigyf6lszolgilat cime:7632
Pecs, Sikl6si u. 58.), valamint a k6zszolg6ltatdssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat5s.

4.2. A Kiizszolgfltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:

a) a kdzszolgiiltatris folyamatos 6s teljes k<irti ell6t6s6ra,

b) akozszolgdltatds meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a kornyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

kovetelm6nyek biaosit6s6ra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolg6ltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a kdzszolgiitatds teljesit6s6hez sziikseges mennyis6gti 6s minos6gti j6rmti, gdp, eszktiz,

berendezds biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s kdpzetts6gti szakember alkalmazasbra,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez sztikseges

fej lesztesek 6s karbantartasok elvd gz6s6re,

0 a k<jzszolg6ltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

letesitmdnyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilvintart6si rendszer miikodtet6sdre 6s a kdzszolg6ltatds teljesit6sevel Osszefi.iggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6sdre,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si es adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mrikddtet6 s6hez s ztiks6 ges fe lt6telek b iao s it isdr a,

i) a fogyaszt6k sz6mara k<innyen hozzifdrhet6 iigyfelszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikddtetds6re,
j) afogyasil6i kifog5sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitilshra,

tl a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a felel6ss6gi korben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6sdre,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6sehez az rngatlanhasznitl6legal6bb 2 kiil6nbdzo

urm6rtdkti gytij t6 ed6ny kci ztil v6l aszthas so n,

m) t<ibblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K<izszolg6ltat6 6ltal biaositott zsik
forgalmazisira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s ldtesitm6ny 6llom6ny6nak

hasznirlatira.

A Krizszolg6ltat6 hulladdkgazddlkod6si enged6ly6nek szdma; OKTF-KP 12538'1012016,
p E/KFT/6 055 -3 t 20 17, PE/KTF O I 15 S -7 I 20 18, PE/KTFO/003 63 -2 I 20 19 .

A Kozszol g6ltat6 megfelelosd gi vdlemdnyenek szdma: KP-38633- 5 12019.

A Kozszolg6ltat6 minosit6si engedely6nek szbma: PE/KTFO 105727-212019.,

PE/KT F O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 I 20 19 .

5. Mentesi.il a Kiizszolgfltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezetts6g6t6l vis maior eset6n,

tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megk<izelit6sehez olyan
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irtviszonyokat /h6- 6s sikossdg mentess6g, illetve egyeb okb6l j5rhatatlan akonttl, amely a
Ktizszolgiltat6 gepjdrmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biztos(tja. Ez esetben a
Kiizszolgrlltat6 az akad6ly elharul6s6t kciveto legkozelebbi sz6llit6si napon k<iteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt szrlllit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisegri telepiil6si hulladdk elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszrillit6s6t:
- az dnkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdr6 t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k5-, 6pitdsi tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszdlyezi,eti a
hullad6kszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrong6lhatja a
gytijt6berendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sordn veszdlyezteti a
krirnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvitnyos, zirt tfroloed6nyben, illetve nem a Kozszolgitltat6t6l
vrls6rolt jel zett zsdkban kertil kihelyezdsre,

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem lezrirt, illetve sdrtilt ed6ny)

- ha a trirol6edeny kiirtil szab6lytalanul, annak mozgatdst ds iiritest akaddlyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matrici$inak
hirinya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvhllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezhetl tev6kenys6gek
7.1. Kilzszolgd,ltatS jogosult alvdllalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltatl az
alvrillalkoz6 i genybevdteldt kdteles az o nko rm iny zat szfumira bej elenteni.

7.2. A Felek riigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenysdgd6rt a KiizszolgiltatS rigy felel,
mintha maga jrirt volna el.

8. A Ktizszolgdltatris teljesit6sdvel osszefiiggo adatszolg6ltatris biaositilsa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltati az l./ pontban meghatirozott szolg6ltatdsi teriiletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilv6ntartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teriiletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepiildsi hulladek mennyis6gdt.

9. A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezetteknek a kIzszolg6ltatris teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi dszrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiltati sz6khelydre (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds a Kiizszolgiltatt6
k<iteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megvSlaszolni. Haladdktalanul int6zked6sre kriteles a
Ktizszolgdltat6 kcirnyezetszennyezds esetdben, ha az a kdzszolg6ltat6si tev6kenysdgdvel
okozati dsszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si kdzszolgiitatds rendjdr6l sz6l6 rendeletdnek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kiizszolgfltatri 30 napon beltil koteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti drtesit6se mellett-
az dnkorm inyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgdltat6si dijat a Magyar Energetikai es K<izmri-
szabdlyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel az illetdkes minisaer rendeletben
illlapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n azillamihullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat keret6ben az6llam beszedi

a k<izszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltat6si dij megrillapititsdert felelSs miniszter 6ltal meghatitrozott szolgilltatdsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a telepiil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk<ir6nek gyakorl6sahoz sztiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kcizszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordindl6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 szolgiitatitsi dijat.

10.2
A kcizszolgiitat6 6ltal alkalmazottkdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa aHt. 46-48.$ ds 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irt6nt.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
Gt)

60 liter* 49;
80 liter 65,-

110 liter 88,-

*a38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszertien haszr6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepiildsi Onkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

T<ibblethulladdk gytij t6sdre szolg6l6 zsik 6ra: 3 6 1,- Ft+Afa/db.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nymdret Egyszeri netto ilritdsi dij
(Ft)

1 10 liter 98,-

120 liter 107

I 100 liter 985,-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
GO

1 10 liter 88,-

120 liter 97;
1 100 liter 887,-

Szerzodo Felek az iitalilnos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hat6lyos

AFA torvdny rendelkez6seinek megfelel6en jdrnak el.
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I 1. Allami hullad6kgazdilkodfsi kdzfeladat-ell6tds
1l.l Az 6llami hulladekgazd6lkod6si k<izfeladat ellfittsdra l6trehozott szervezet
kijel6l6s6r6l, feladatkordrol, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolgitltat6si
k<itelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (I[.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjSn a Kormdny a Ht. 321A. g (l) bekezd{sben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezell Zixtkdnien Mrikdd6 R6szvdnytarsas6got jekilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltatdsi dijakra vonatkoz6 sziiml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgitltat6s alapjin illlitja ki. A kdzszolgdltatl hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordiniil6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhasznfio tekintetdben a Koordin6l6 szerv itltal legut6bb kiszdmliu:ott
kozszolgilltat6si dijr6l 6llit ki szdmlifi. Az ezzeldsszefiiggdsben keletkezo dijkorrekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kotelezettseg ak1zszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez5 kcizszolgriltat6si
dijktiltinbtizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes
szolg6ltat6si dijba besz6mida. A krizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelS adattartalommal ki6llitott sz6mklkkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmenyert a kcizszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kozszolgilltat6si dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolgriltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefligg6sben teljesit6s trirt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgitltatrisb6l hianyzb
ingatlanok 6s sziiksdges adataik megiillapit6sa 6rdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgdltat6t, hogy a megkiildritt ingatlanokon vdgzett
szolg{'ltatits6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az drtesit6s kezhezveteldt kovet5 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a krizszolgiitato eltdro adatszolgiiltatiisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kd zs zo I g6ltat6s i d ij at az ingatlantulaj dono sn ak szitmltzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem
fi zetett ko zszol g6ltat6si dij behaj trisa drdekdben i nt6 zked ik.

11.5 A Ktizszolgiitat6 rdszdre akozszolg6ltat6si szerzod6sben r<igzitett feladatok ellfutirsilert
a Koordinill6 szerv a hullad6kgazddlkodasi kdzszolgiltat6si dij meg6llapitdsircrt felelos
mi ni szter 6ltal me gha tdr ozott szolglltatitsi dij at fi zet.

11.6 A kozszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ellit6sdrt felel6s Sltal kiadott
teliesltdsigazoltissal igazolja, hogy a k1zszolgiitat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazoliisnak a kcizszolgiitat6 iital a Koordinril6 szerv rd,szere a
rendszeres adatszolgitltat6s keretdben trirtdno megktild6se a szolgiiltatrisi dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat kciteles a teljesit6sigazol6st a Kozszolgdltato reszere a teljesitessel drintett
idoszakot kdveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormfnyzat a teljesit6sigazolis
kiad6srival alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, ugy a kdzszolgilltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kfu6t az Onkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltat6s teljes ktizvetlen krilts6ge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag drtekesitdsdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drtdkesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti me gfelel6s egdt vizsgillja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerz6ddst

annak megk6t6s6t vagy m6dosit6siit k<ivetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv reszdre.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hat6rozott idore, 2029.

december 31. napjdig kiitik.
Felek a szerzoddst k<iz<is rnegegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgfltatisi szerz6d6s megsziin6se
A kcizszolg6ltat6si szerz6dds megsztinik
a) a bewre meghat6rozott id6tartam lej 6rt6val,

b ) a Kdzszo I gdltat6 j o gut6d n6 lkiili me gsziin6s6vel,

c) ellllissal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6d<itt meg,

d) felmond6ssal
e) afelek kcizos megegyez6s6vel

13.1 Az $nkorm6nyzat a krizszolg6ltatdsi szerzod6st a Polgdri T6rvdnykdnyvben

meghatflrozott felmondiisi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgtitato
a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdmyezet v6delmdre vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s el6ir6sait stilyosan megs6rtette, 6s

ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerzoddsben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki felrohato m6don srilyosan

megs6rtette;
- a trutlad6kgazddlkod6si kozszolgiltathsi szerzoddst az Onkormdnyzat felmondja, ha a

K6zszolgriltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelosdgi

velemennyel.

13.2 A Kcizszolgdltat6 a Polgari Tdrv6nyk<lnyvben meghatirozottakon trilmenoen a

kozszolg6ltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormanyzat a kdzszolgilltat6si szerzod6sben meghat6rozott kdtelezetts6g6t - a

Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozzaa hullad6kgazddlkod6si k<izszolgiiltat6s teljesit6sdt; vagy

- a kozszolg6ltat6si szerzodds megkotds6t k<ivetoen hat6lyba lepett jogszab6ly a

k6zszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit ,gy vSltoztatja h€9, hogy az a

Kozszolgiltat6nak a hulladdkgazdillkoddsi k<izszolg6ltat6s szerzod6sszerti teljesit6se

kordbe tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a krizszolgiitat6 felmondja, a telepi.il6si

dnkormdnyzathaladektalanul gondoskodik azij k<izszolg6ltat6 kivrilasztdsar6l.
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A fentiek teljestil6se esetdn akozszolgLiltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt aKozszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6st villtozatlanul
ell6da.

13,4 Ha a teljesites az Onkormanyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod,6,s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves krizszolg6ltat6si dij 50Yo-6nak
megfelelo meghifsukisi k<itbdr fi zet6s6re k<iteles.

14. Eljf ris a szerz6d6s megsztin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzodls megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolg iitat6 az ij
kcizszolg6ltat6 kiv6lasililsdig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgdltatiist v6ltozatlanul ellltja.
A hullad6kgazdalkoddsi kdzszolg6ltatrisi szerzodds megszrin6se eset6n a kdzszolgriltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban ldvS tigyek iratait 6s nyilvrintart6sait a Kozszolgiltuto u
telepi.ildsi <inkorm6nyzatnaka krizszolg6ltat6si szerzod6s megszrin6se napjrin 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymds kozdtti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitit a Felek tirgyalis ttj6n 60 napon beltil nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi Jiirrisbir6s6g, illetve drt6khat6rt6l fiiggoen a P6csi Tcirv6nysz6.-k
illet6kessdgdt kdtik ki.

16. Ertesft6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szetzodes teljesitdsdvel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm funyzat rdsz6r6l:
ndv: Ors6s Attila Jdnos polgiirmester
telefon: 73/340-020
e-mai I : gy ongy fa@citromail.hu

a Kiizszo I g 6ltat6 r €,szerol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

I T.Mecsek-Drfva Hullad6kgazddlkodisi pro gram

A Kdzszolg6ltat6 kciteles ig6nybe venni a Mecsek-Drila Hulladdkgazd6lkod6si projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitmdnyeket ds eszkcizdket a kcizszolgilltatils teljesit6se kapci6n.
Felek kcitelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs haidrozatainai.

.6.^^r^^-
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I 8.R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerz6d6s brlrmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja ffieg, irgy a szerzod6s tdbbi r€sze 6rv6nyes ds

kik6nyszeritheto, kivdve, ha an6lktil bdrmelyik Fdl a szerzod6st nem kotdtte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torvdny (Ht.), a kozbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrveny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkormdnyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny (M<itv), valamint a

Polg6ri Torv6nyk<inyvrol s2616 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

iryazati j o g szabdlyok ir6ny ad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se

megegyezot, j6vAhagy6lag irj6k al6.

Gyiingyfa Kiizs6g

ut6n, mint akaratukkal mindenben

D6l-Kom Nonproflt Kft.
7632 Pecs, Sikl6si ut 52.

Cdgiegyz6ksz6m : 02-09064556
Adoszam 11U1587-2-02

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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