
HULLADEKGAZDALKoDAsT KozszoLGALTATAsI sznRzoors

:r r{- - r} -tr- | - t"t 
lu-r (L-o.

amely l6trejdtt egyrdsz: Gyiingytismell6k Kiizs69 OnkormSnyzata
sz6khely: 7972 Gydngydsmell6k, Szabadsrig tdr 3.

PIR sz6m: 335458
ad6sz.im: I 5335456-1-02
k6pviseli : Schrin Mriria polgdrmester
mint dnkormdnyzat (a tovdbbiakban: 6nkorm6nyzat)

miisr6sz: D6l-Kom D6l-Dundnttli Kommundlis Szotgr{ltat6
Nonprofi t Korlitolt Felel6ss6gii Trirsas6g
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
cdgiegyzdkszrim a: 02-09 -064 5 5 6
ad6szima: I 1 5 4 | 58'l -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ szima: 100468989 (P6cs-Kdkdny Regionrilis
Hulladdkkezel6 Kdzpont)
KSH szima: I 1541587-381 1-572-02
k6pviseli: Bi16 Pdter iigyvezeto
mint Kdzszo196ltat6, a tovAbbiakban: Kiizszolgdltat6

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi
felt6telek mellett:

Szerztido felek jelen kdzszolgdltatrisi szerz<id6s megkdt6sekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-at, mely szerint a kdzbeszerz6si
6rt6khatrirok :

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott kdzbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
6rtdkhatrirok (a tovabbiakban: uni6s 6(6khatiirok);

D) a kdzponti kdltsegvet6sr6l sz6l6 t6rv6nyben meghatarozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatrirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drtdkhatiirokat a kdzponti
kdlts6gvet6sr6l sz6l6 t6rv6nyben 6vente kell meghatrirozni. Az egyes beszerz6si tiirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghaterozott -
uni6s 6rt6khatrLrokat a mindenkori kdlts6gvetdsi tdrvdnyben dvente rdgzfteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgriltat6s becsiilt 6rtdke olyan szerz6d6s eset6ben.
amely nem tartalmaTza a teljes dijat:

a) hatirozott id<ire, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb id6re k6tend6 szerz6d6s esetdn a
szerz<ldds id6tartama alatti ellenszolgilltat6s;

b) hatirozztlan id6re kdtdtt szerz6dds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re k6tend<i szerz<id6s
eset6n a havi ellenszolgriltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kria6rsasdg 2019. dvi k<ilts6gvetdsdrtil sz6l6 2018. dvi L. tdrvdny 72. $ (l)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi
drtdkhatrir 2019. janutir I -j6tol szolg6ltatris megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrlllapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6d6s nem esik a kdzbeszerzdsi elj6rris
hatiiy a al6.
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Szerz6d6 Felek a telepiil6si hultaddk gyiijtds6re, sz6llitrisra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolg6ltatris folyamatossiigiinak biztositiisa drdekdben a telepi.ildsi hulladdkhoz kapcso16d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
vdgrehajtiisiira az alibbi szerz6d6st kdtik meg:

l A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszdg helyi dnkormanyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXX. t6rvdny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kriziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok kdrdben
elletand6 helyi <inkormrfuryzati feladatok k6ze tartozik kiildnrisen a hullad6kgazddlkodds 6s a
k6myezet-eg6szs6giigy (kdztisztas6g, telepiil6si kdmyezet tisztas6gdnak biztosit6sa. rovar- 6s

rrigcs616irtris).

A hullad6kr6l szol6 2012. dvi CLXXXV. t<irv6ny (a tovrlbbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a telepiil6si 6nkormrinyzat a hullad6kgazd5lkod6si kdzszolgriltatiis ell6t6s6t a
kdzszolgriltat6val kdt6tt hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s utjrin biztositja.

1.2. Jelen szerz<id6s az 6nkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete l912019. (V.30.) Kt.sz. hatirozata
alapjrin jdtt ldtre.

1.3. A jelen szerzcid6s c6lja, hogy Gycingyrismell6k Kdzseg kdzigazgatAsi teriiletdn az
ingatlantulaj donosokn6l, birtokosokn6l, hasmdl6kndl (a tovdbbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepiil6si sziLlrd hulladdk kezel6s6re fenn6l16 k6zszolg6ltat6ssal
kapcsolatban - a hatilyos jogszabrilyoknak megfelel<ien - az 6nkormrlnyzat ds a
Kiizszolgdltat6 k6z6tti kapcsolatot, a Felekjogait 6s k6telezetts6 geit szabdlyozza.

,,

2.1, Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgrilta t6t az alibb meghatiirozott feladatok
elv6gzds6vel:
Gycingydsmelldk Kozs6,g kozigazgatesi teriilet6n a telepiildsi hulladdk begyiijt6s6vel 6s
elhelyez6s c6lj6b6l t6rt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerz6d6sben rdgzitefi id6tartamban,
valamint kezel6s6vel 6s iirtalmatlanitds6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program
eszkdz- ds l6tesitm6ny6llomrinyanak ig6nybevdteldvel-, kdzszolgeltatasi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szillitisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kdzszolgriltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgz6s6t 2020. janurir 1-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjan a Kiizszolg6ltatri, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az <inkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kizrir6lagosan jogosult
Gydngy6smelldk K<izs6g kdzigazgatdsi teriiletdn a telepiil6si hulladdk gyiijtds6re ds
kezelds6re irrinyul6 kcizszolgriLltatrisok elkitris6ra.

A kcizszolg6ltat6s megnevez6se: telepiildsi hullad6k gyiijt6s6re 6s kezel6sdre irdnyul6
kdzszolgdltat6i feladatok ell6tiisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
a hiztartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk r6sz6t kdpez6 vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6s6re tekintettel.

6w*r,-



A kdzszolgiiltatris teljesitds6nek teriileti kiterjeddse: Gydngydsmell6k Kdzsdg kdzigazgatiisi
teriilet6n.
A kdzszolgriltatrls kiir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a K6k6nyi Regioniilis
Hulladdkkezel<i Kdzpontban vagy dtrak66llom6son, illetve miis, k6myezetvddetmi, mrikciddsi
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelo ldtesitm6nyben.

3. AzOnkorm6nyzatkiitelezetts6gvrillal6sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt krizszolgriltat6s elliitiisdra a Kiizszolgriltatrinak
kizir6lagos jogot biaosit.

3.2. Az Onkormdnyzat kdtelezetts6get vallal:
- a kdzszolgriltatris hatekony ds folyamatos elliitiisiihoz a Kiizszolgrilta td szAmdra

szUksdges inform6ci6k 6s adatok szolgriltatrisara,
- a kOzszolgriltatris kdr6be nem tartozo hullad6kgazddlkod6si tevdkenys6gek

kdzszol gdltatrlssal tdrtdn6 6sszehangoLisrinak el6segit6s6re,
- a kdzszolgiiltatrisnak a telepiil6sen vegzett m6s kcizszolgtiltatrisokkal val6

risszehangol6srinak elose git6sdre,
- a Kiizszolgdltat6 kiz6.r6lagos kdzszolgriltatrisi joganak biztositrisrlra,
- a telepiil6s kdzszolg6ltat6s igdnybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszniil6i vonatkoz6srlban

n6v- 6s cimjegyzdk etad6sera, adategyezetdsre,
- ked_vezm6ny, mentess6g esetdn annak alapjdul szolgril6 adatok 6tadiisiira,
- az Onkormiinyzat altal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 ktiltsdgek megtdrit6sere a Koordiniil6 szerv szAmdra,
- a telepiildsi ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hullad6k gyiijt6sdre, szrillitris6ra, kezeldsdre

szolgdl6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghatriroz6sriLra. Ennek keretdben kije16li - a
Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra.
hogy a Kdzszolgdltat6 ritvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasm6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgriltatri 6ltal alkalmazott g6pj6rmiivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillit6 j6rmti szimdra megfelel6 ftviszonyok biaositiis6ra, (ktildnds
tekintettel a tdli h6- 6s sikossilg-mentesit6sre, valamint a k6zrit iirszelv6ny6be bel6g6
fa6gak leviigas6ra),

- a kdzszolg6ltatrisi szerz6dds kiizzitdteleri|l a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiil6nitett hullad6kgyiijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6sdr<il.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgiltat6 gondoskodik:

- A hedartesban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell:ltiisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.9 (4) bekezddse alapjin az ingatlanhaszn6l6k
r6szdre az 6ves hulladdkgazdrilkod6si kozszolgiiltatiisi dij 50%-at kell meg6llapitani.)

ii. Elkiil6nitetren gyrijtiuthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrtdn6 dsszegyrijt6sdr6l, elsz6llitrisrir6l 6s kezel6s6r<il.
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- A gazd6tkod6 szervezetekn6l keletkezo hazraftAsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegytijt6s6r<il, etszrltlftrisrir6l ds kezel6s6rol.

- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyiijto ponton, hulladdkgyrijt6 udvarban a hullad6k
ritv6tel6rol, dsszegyiijt6s616l, elszillitrisrir6l 6s kezeldsdr6l.

b) Adminisarativ feladatok:
- kdnyvel6s,sz6mvitel, bdrszfunfejtds
- adminisnr6ci6, nyilvrLntartds, adatbizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszol96ltatris

c.) az dnkorm{nyzattal egyiittmiikddve a fogyasa6k szhmAra krinnyen hozzAferheto
tigyfdlszolgrilat ds tdjdkoaatrisi rendszer miikddtet6se (Kdzponti iigyf6lszolgrilat cime: 7 632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a kdzszolgriltatdssal kapcsolatos lakossiigi trijdkoztatris.

4.2. A Ktizszolgdltat6 kdtelezetlsdget v6llal tovdbbri:
a) a k<izszolgriltatris folyamatos ds teljes k6rri ellit6s6ra,
b) a kcizszolgriltatris meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesit6s6re,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s:ig 6ltat meghatiirozott min6sit6si osztiiy szerinti

krivetelmdnyek biztositiis6ra 6s a min6sitdsi engeddly hullad6kgazddlkodrisi
kcizszolgriltat6si szerz6dds hat6lyossdgrfurak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kcizszolg6ltatris teljesit€sdhez sziiks6ges mennyis6gr.i ds min<is6gii jrirmii, g6p, eszkdz,
berendez6s biztositdsera, a sziiksdges l6tszamf 6s k6pzettsdgii szakember alkalmazisrira,

e) a ktizszolgiiltatiis folyamatos, biaons6gos ds b<ivithet6 teljesitds6hez sziiksdges
fej lesadsek ds karbantartisok elv6gzdsdre,

f) a kdzszolgiiltatris kdr6be tartoz6 hullad6k kezelds6re meghatdrozott helyek 6s
l6tesitm6nyek i gdnybev6tel6re,

g) nyilviintartrlsi rendszer mlikcidtetds6re ds a k6zszolg6ltatAs teljesit6s6vel Ssszeffiggo
adatszolg6ltatds rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilvrintartdsi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatiisi rendszer l6trehozisiihoz 6s folyamatos
miikddtetds6hez sz[ksdges felt6telek biaosit6siira,

i) a fogyasz6k szdmdra kdnnyen hozzdflrhetb iigyf6lszolg6lat ds t6jdkoaat6si rendszer
miikiidtet6s6re,

j) a fogyasa6i kifogrisok 6s 6szrevdtelek elintdz6si rendj6nek megillapit6s:ira,
k) a tev6kenys6g eltetAsehoz sziiksdges biaositiissal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a fetel6ss6gi kcirben bekdvetkezett OnkormrlLnyzatnak okozott esetleges krirok
enyhit6sdre,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtdsdhez az ingatlanhaszn6l6 legalSbb 2 kiildnbitzo
iirm6rt6kri gytijt6ed6ny kdziil v6lasahasson,

m) tdbblethullad6k elhelyezdsdt szolg6l6, a K<izszolg6ltat6 riltal biztositott zsdk
lorgalmazds6ra,

n) a Mecsek-Drrlva Hulladdkgazddlkodrisi Program eszkdz- ds l6tesitm6ny dllomanyrinak
haszndlat6ra.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazdritkodrisi engeddly6nek szima: OKTF-KP/2538-10/2016,
PE/KFT/6055-3/20 I 7, PE/KTF O I tS5-7 t20r8, PEiKTFO/00363-2 t20 19.
A Kiizszolgiiltat6 megfele[6s6gi vdlem6ny6nek sz6ma: KP/38633-5/2019.
A Kdzszolg6ltat6 min6sitdsi enged6lydnek szbma: PE/KTFO/05727-212019.,
P E/KTFO/047s9 -6 t20t9.
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6.

5. Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezettsdgdt6l vis maior
esetdn, tovabbe, ha az onkormanyzat nem biaosit az ingatlanok megkozeiitds6hez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikossdg mentessdg, iltetve egydb okb6l jarhatatlan a kozat/, amely a
Kiizszolgdltatri gdpjrirmiiveinek balesetmentes k<jzlekedds6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolg{ltat6 az akadiiy elh6rul6srit k6vet<i legkdzelebbi sz6llitrisi napon k6teles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az eloz6 elmaradt szillitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti telepiildsi hullad6k elsziillit6srira is.

A Kiizszolgdltatri jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitrlsdt:
az dnkormrtryzat rendeletdben el6irtt6l eltdr6 trirol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
ha a trirol6eddnyben a telepiildsi (kommun6lis) hulladdk k6r6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k<i-, dpitdsi tiirmel6k, iillati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyfl6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedetmri, srltyri trirgy, amely veszdlyeaeti a
hulladdkszillitdssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrongdlharja a
gytijt6berendez6st. kezelo berendezdst, illetve rirtalmatlanitdsa sor6n veszllyeaeti a
kdmyezetet.)

- a hulladdk nem a szabviinyos, zirt tiirol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
v6sdrolt jelzett zsiikban keriil kihelyezdsre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a trirol6eddny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fennrill (nem lez.i( itletve s6riilt eddny)
ha a trirol6ed6ny kdriil szab6lytalanul, annak mozgatiist 6s
tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a trirol6eddnyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tiirol6eddnyek matricri.irinak
hirinya, illetve sdriildse esetdn.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d i ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

1 -1. ,,Kdzszolgiltatri jogosult alvritlalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgriltat6 az
alvrillalkoz6 igdnybevdtel6t k6teles az 6nkorm6nyzat sz6m6rabejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvrillalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgdltat6 fgy felet,
mintha maga jrirt volna el.

8. A Kiizszolgdltat{s teuesit6s6vel <isszeftiggri adatszolg6ltatAs biaosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgriltat6 az 1./ pontban meghatiirozott szolgriltatiisi tertiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilvrintartrisi rendszert kdleles vezetni, mely tartalmzza a szolg6ttatiisi teri.iletr6l elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepiildsi hullad6k mennyis6g6t.

9. A kdzszolgriltatris ig6nybev6tel6re kritelezetteknek a kd,zszolgaltatds teljesitesdvel
kapcsolatos minrisdgi dszrevdteleit, kifogiisait iriisban a Kiizszolg6ltai6 szlkhely&e (7 632
Pdcs, sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kelt cimezni, €s a Kiizizolg:iltatri
kdteles azokat irrisban, l5 napon beli.it megviilaszolni. Haladdktalanul intdzkeddsre k6teles a
Kiizszolgfltat6 kdmyezetszennyez6s esetdben, ha az a k<izszolgriltatrisi tev6kenys6g6vel
okozati dsszeff.iggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkormiinyzat 

-helyi

hullad6kkezel6si kdzszolgriltatis rendj6r6l sz6l6 rendeletenek rendelkez6sdt kifogrlsolja, a
Kiizszolgiltat6 30 napon beliil k6tetes az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rresit6s; mellett-
az Onkormdnyzathoz megkiildeni.

iiritdst akadiilyoz6 m6don
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10. Kiizszolg{ltatisdija
10.1. A hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolgiltatrisi dijat a Magyar Energetikai ds K6zmi.i-
szab6lyozdsi Hivatal javaslatrinak figyelembevdtel6vel az illetdkes miniszter rendeletben
rillapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHL32lA. $-a alapjan az llwni hulladdkgazdrilkodrisi kdzfeladat keret6ben az Sllam beszedi
a k<izszolg6ltatiisi dijat 6s kifizeti a k6zszolgriltat6knak a hullad6kgazd6lkodrisi
kcizszolg6ltatiisi dij megdllapitrisridrt felelcis minisaer riltal meghat6rozott szolgAltatrisi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t{isfua koordin6l6 szervezetet (a tovebbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgdltat6, a telepiildsi dnkormiinyzat, valamint a hullad6kgazddlkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordindl6 szerv
feladatkd16nek gyakorliisiiLhoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltatrlsi dij felosztrisrinak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslatiinak figyelembevdtelevel rendeletben iillapitja meg a

Koordindl6 szerv 6ltal a kdzszolgrlltat6nak fizetend6 szolgAltatesi dijat.

10.2 A k6zszolg6ltat6 :iltal alkalmazott kdzszolg6ltatrlsi dij megdllapitdsa a Ht.46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en tdrt6nt.

iJrit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndlik dltal fizetendd lakossdei d{iak:

A termeszetes szemdly ingatlanhasmdl6k tekintet6ben a k6zszolg6ltatrisi dijfizet6si
k6telezetts6get az Onkormiinyzat teljesiti.

Eddnymdret Darabszim Egysdgnyi iirit6si dij
(Fr + Afa)

I l0-120 litcr 100 88,-

80 liter 0 65r
60 liter* 0 49r

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedill ds dletvitelszeruen hasm6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhasznalo rdszdre, a telepiildsi dnkormiinyzat riltal kiadott igazolis alapj6n.

b) Ipari (sazddlkodd szervezeteb diiai:
ll0 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: f0?,- Ft + AFA
1100 literes ed6nY: 985,- Ft+AFA

c) A Ht. 9l.€ 6) bekezdds szerinti ki;ltsdwetdsi szervek ds lzocidlis intdzmdnvek diiai;
I l0 literes ed6ny: 88,- Ft + Atr'A
120 literes ed6ny: 97,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tabblethutladdkgytjt6s6re szotgiil6 zsiik iira: 361,- Ft+Afaldb.

Szetzodo Felek az 6ltakinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
AFA-torr6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6mak el.
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11. Allamihullad6kgazddlkodisikiizfeladat-ell6t6s
l1.l Az 6llami hullad6kgazddlkodasi kdzfeladat elkitrisrira l6trehozott szervezet
kijeldldsdnil, feladatkdr6r6l, az adatkezells m6djrir6l. valamint az adatszolgriltatrisi
k6telezetts6gek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjrin a Kormrlny a Ht. 32/A. g (l) bekezddsben
meghat6rozott feladatokra Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordinril6 ds Vagyonkezelo Zrirtkciriien Mtk6d6 R6szv6nytrirsas6got jel6lre ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv a k6zszolg6ltat6si diiakra vonatkoz6 sziimldkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgriltat6s alapj6n 6llitja ki. A kdzszolgiiltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgdltatdsa esetdn a Koordintil6 szerv a nem megfelelo adatszolgiltataissal
6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv iiltal legut6bb kiszimkizott
kdzszolgriltatiisi dij16l rillit ki szimkit. Az ezzelosszeftigg6sben keletkezii dijkonekci6 esetdn
minden helytrillisi kdtelezettsdg a Kdzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez6 kozszolgiiltatrisi
dijkiildnbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordinel6 szerv a k6zszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes
szolgriltatiisi dijba beszimitja. A kdzszolgiiltat6 hianyos vagy helytelen adatszolgriltatrisdb6l
ered6, a Koordiniil6 szerv iiltal nem megfelel6 adattartalommal kieltitott szimkikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6nyd( a Kdzszolgriltat6t terheli a felel<issdg.

11.3 A Koordinril6 szetv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg{ltat6sbol
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kcirdt, amelyre nincs kozszolgriltatrisi dijfizetds
meghatiirozva az adatszolgriltatasban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeftigg6sben teljesitds tdrt6nt. A Koordiniil6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az itlet6kes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatrisb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megrillapitdsa 6rdekdben.
A fentiek alapjiin rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a
krizszolgriltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megkiild6tt ingatlanokon vegzetr
szolgriltatris:inak megfelelSen korrigrilja a 20. g (1) bekezd6s szerinti adatszolgaltat6sr
legk6sobb az 6rtesitds kezhezvdtelet k6vet<i 8 napon beliil.
A korrekci6t k6vet6en - a kdzszolgiiltat6 elt6r6 adatszolgeltatAsa hi6nyriban - a Koordinril6
szerv a kdzszolgriltatdsi dijat az ingatlantulajdonosnak szAmliuza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kisz ml{zott 6s az ingatlanhaszniil6 riltal hatririd6n beliil ki nem
fizetett kdzszolgeltat6si dij behajtrisa drdekdben intdzkedik.

ll.5 A Kdzszolgriltato r€szdre a kdzszolgrittatiisi szerz6ddsben rdgzitett feladatok ell6trisri6rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgrittatdsi dij megrillapitrisiidrt fetelos
minisaer tillal meghatiirozott szolgiiltatrisi dijat fizet.

I l'6 A krizszolgiiltat6 az Onkormiinyzat, mint ellat6sdrt felel<is 6ltal kiadott
teljesitisigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolg{iltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazoklsnak a kdzszolgriltat6 iiltal a Koordin6l6 szerv r6szere a
rendszeres adatszolgiiltatris keret6ben tdrtdn6 megkiild6se a szolgriltatAsi dij fizetesdnek
felt6tele.
Az Onkormrinyzat kdteles a teljesitdsigazol6st a K6zszolg6ltat6 r6sz6re a teljesitdssel drinrett
id6szakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm lnyzat a teljesit6sigazokis
kiadrisdval alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezri kiiriit az Onkorm 6ny zat feld. 6rv6nyesiteni.
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ll.7 A szolgriltatrisi dijban a hullad6kgazddlkodrisi kdzszolgriltatas teljes kdzvetlen kdlts6ge
megtdrit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordindl6 szerv gondoskodik tigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniilo szerv 6ltal kijekilt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-drtdkesitdsb6l ered6 bevdtel a Koordinril6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolgriltatasi szerz6dds Ht. 92,ts. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alapjln az Onkormai,nyzat a kdzszolg6ltatasi szerz6d6st
annak megkcit6s6t vagy m6dosit6s6t kdvet6en halad6ktalanul, de legkds6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordinril6 szerv r6szere.

12. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz6ddst 2020. januir 01. napjdval kezd6d6 hat6llyal, hatiirozott idore,2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerz6ddst kdzds megegyezdsse[, csak iriisban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolgfltatrisiszerz6d6smegsziin6se
A k6zszolg6ltatrisi szerz6d6s megsziinik
a) a benne meghatarozott id6taflam tej6rt6val,
b) a KdzszolgAltat6 jogut6d nelkiili megszrin6sdvel,
c) e[6][6ssal, ha a teljesit6s mdg nem kezd6ddtt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek kdzds megegyez6sdvel.

13,1 Az Onkormany zat a kdzszolg6ltatrisi szerz<iddst a Polg6ri T6rv6nykdnyvben
meghatiirozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhada fel, ha a Kdzszolgriltat6

- a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgdltatiis elldtiisa sor6n a kdmyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6srigi ddntes eldiriisait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6nydt a bir6srig vagy a hat6srig joger6sen megrillapitotta;
- a szerz<id6sben meg6llapitott kdtelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette;
- a hullad6kgazd6lkodrisi kcizszolgiiltat6si szerz6ddst az Onkormrtryzat felmondja, ha a

Kdzszolgdltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel<is6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolgdltat6 a Polgriri Tdrv6nyk<inyvben meghatiirozottakon trilmen6en a

kcizszolg6ltat6si szerz6d6st akkor mondhada fel, ha
- az Onkorm6nyzat a kdzszolgiiltatiisi szerz6d6sben meghatrirozott kdtelezettsdg6t - a

Kdzszolgdltat6 felsz6litrisa ellen6re - srilyosan megsdrti, es ezzel a K<izszolgriltat6nak
kert okoz, vagy akad|lyozza a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgriltatris teljesitdsdt; vagy

- a kozszolg ltatAsi szerz6dds megkdt6set kdvet6en hatrilyba ldpett jogszab6ly a

k6zszolg6ltat6si szsrzod€s tartalmi elemeit rigy v6ltoaatja meg, hogy az a

K<izszolg6ltat6nak a hutlad6kgazdrilkodrisi kdzszolgAltatas szerz5d6sszerii teljesitdse
kdr6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos drdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladekgazdrilkodrisi szerzcid6st a k<izszolgriltat6 felmondja, a telepiil6si
dnkormrinyzat haladdktalanul gondoskodik az rij kdzszolg6ltal6 kivriLlaszt6srir6l.
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A fentiek teljestildse esetdn a kcizszolgriltat6si szerzrides felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmondisi id<i alatt a Kdzszolgiiltat6 a hullad6kgazddlkodrisi kcizszolgiiltatrisi viiltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az onJ<ormdnyzat az dves k<izszolgriltatiisi dij 5o%-rinak
megfelelo meghirisukisi k6tbdr fizet6s6re k6teles.

14. Elj6rris a szerzSd6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgriltatasi szerztid6s megszrin6se vagy megsztintetdse esetdn a Klzszolgiitat6 az ij
k6zszolgiiltat6 kiv6lasaris6ig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolgiiltatAst vriltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazd6lkodasi kdzszolgdltat6si szerz6dds megsztindse esetdn a k6zszolg6ltatiis
elletAsdval kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilv6ntartrisait a Kdzszolgriltat6 a
telepiil6si dnkorm6nyzatnak a kdzszol96ltatiisi szerzod6s megsztindse napj6n ritadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat els6sorban az egym6s k6z6ni t6rgyalisok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek ttirgyakis ltjrin 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6srigi
eljrirds lefolytattisrira a P6csi Jarrisbir6srig, itletve drtdkhataffil ftiggrien a P6csi Tdrv6nyszdk
itletdkessdgdt kdtik ki.

16. li,rtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos briLrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst irdsba kell
foglalni.
A szerzddds teljesitdsdvel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorminyzat reszer6l:
ndv: Schiin MiiLr-ia polgrLrmester
telefon: 06-7 3 I 3 42-0 I 6
e-mail : kozoshivatal@kozoshivatal.hu

a Kiizszolgriltat6 reszd16l :

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

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cim6t, e-mail cim6t. telefonszimrit, stb.) a Felek kizarolag a
szerzrid6s teljesit6sdvel 6sszefi.igg6 kapcsolattartes cdljdb6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos drdekek 6rv6nyesitdse drdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezeldi soriin a
kapcsol6d6 jogszabitlyok 6s adatvddelmi szabiilyzataik rendelkezdsei szerint jrimak el.

17. Mecsek-DrfvaHullad6kgazddlkod{siprogram
A Kdzszolgilltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Driiva Hulladdkgazdrilkoddsi projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitmdnyeket 6s eszkdzdket a kdzszolgiiltatris tiljesit6se kapcsiin.

Felek k<itelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Trirsuliisi Tan5rcs hatiirozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig, vagy bir6sdg
annak drv6nytelensdgdt 6tlapida meg, rigy a szerz6d6s tdbbi r6sze drv6nyes ds

kikdnyszeritheto, kivdve, ha an6lk0l briLrmelyik Fdl a szerz6ddst nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabrilyozott kdrd6sekben els<isorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerzesekrol sz6l6 2015. evi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a

PolgriLri Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. trirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazati jogszabitl y ok irdnyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s d(elmezdse utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6vrihagy6lag irjak al6.

Gyiinryiismell6k, 2019. 6v o'--r,,--t-'.u' hrinap (' nap
D6l-Kom Nonprolit Kft.
7632 Pcca, Sikl6sirll 52.

C6gicAyz6kszam: 02-09-064556
Ad6sz6m: 115115€7-2-O2
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