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HULLADf KGAZDALKODAST TOzSzOLGALTATAST SznRz6orS

amely tdtrejdtt egyr6sa: Helesfa Kiizsdg Onkormf nyzata
sz6khely: 7683 Helesfa, F6 u. 55.
PIR szim: 556123
ad6szim: 1 5556129-l -02
kdpviseli: Horvilth Rudolf polgrirmester
mint dnJ<ormdnyzat (a tovdbbiakban: Onkormdnyzat)

miisr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunrllis Szolgdltat6
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gii Tdrsasdg
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si [t 52.
cdgjegyzdksziirn a: 02-09 -0645 56
ad6szama: | 1 54 I 587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kdk6ny Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpont/;
KSH sziLrna: 1 1 541 587 -381 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kcizszolgdltat6, a tov6bbiakban: Kiizszo196ltatri

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

Szerz<ido felek jelen kdzszolgdltat6si szerz6d6s megkdt6sekor figyelembe vett6k a

k<izbeszerz6sekr6t sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-at, mely szerint a kcizbeszerzdsi

drt6khat6rok:
a) ertr6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si

6rt6khatdrok (a tovtibbiakban: uni6s 6rt6khatarok);
b) a kozponti k6ltsdgvet6sr6l sz6l6 tcirvdnyben meghatarozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s

beszerz6si 6rtdkhatdrok (a tovdbbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).
(3) Az egyes beszerzdsi td,rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatarokat a kdzponti

ktilts6gvetdsr6l sz6l6 tdrvdnyben 6vente kell meghatrirozni. Az egyes beszerzdsi t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -

unios drt6khatiirokat a mindenkori k6ltsdgvet6si tdrv6nyben evente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becsiilt ert6ke olyan szerz6dds esetdben,

amely nem tarlalmazza a teljes dijat:
a) hatitrozott idore, ndgy 6vre vagy annrll rdvidebb idSre kdtend6 szerzodds esetdn a

szerzod6s id6tartama alatti ellenszol96ltatiis;
b) hatfuozatlan id6re kdtdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re ktitend6 szerz6d6s

esetdn a havi ellenszol96ltatas negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kda6rsasrig 2019. 6vi kiiltsdgvetds6r6l sz6l6 2018. dvi L. tdrvdny 72. $ (1)

bekezd6se r<igziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi

6rtdkhatdr 2019. janu6r 1-j6t5l szolgiiltat6s megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megdllapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerz<idds nem esik a ktizbeszerz6si elj6r6s
hattiya ald.
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Szerz6d6 Felek a teleptil6si hulladdk gyiijtdsdre, szillitrisra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltatrls folyamatossrlgrinak biaositrisa drdekdben a telepiildsi hulladdkhoz kapcso[6do
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi 6nkormrinyzati rendelet
vdgrehajtrisrira az al6bbi szerz6d6st kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszig helyi Onkorminyzatair6| sz6l6 201l. evi CLXXXIX. tdrv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok k6r6ben
elletand6 helyi 6nkormri,nyzati feladatok kdz6 tartozik ki.ildndsen a hulladdkgazddlkod6s 6s a
k6myezet-eg6szs6giigy (kdzdsaasdg, telepiildsi kdmyezet tisztas6g6nak biztositrisa, rovar- 6s
169cs6l6irt6s).

A hulladdkr6l szol6 2012.6vi CLXXXV. t6rvdny (a tovribbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddse
szerint a telepiil6si 6nkormiinyzat a hulladekgazdrilkod6si kdzszolgriltat6s elliitds6t a
kdzszol96ltat6val kdtdtt hulladdkgazd6tkodrlsi kcizszolgiiltatrisi szerzSd6s ritjan biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkormdnyzat Kdpviselo-testtilete 9.{. $ (..Xr..?,f....) Kt.sz.
hatfu ozata alapj in j 6tt I 6tre.

1.3. A jelen szerz<idds cdlja, hogy Helesfa Kdzsdg kdzigazgat6si teriilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6knril (a tov5bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszndl6) keletkez6 telep[ldsi szilfud hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 kcizszolgdltatiissal
kapcsolatban - a hatiilyos jogszabdlyoknak megfelel6en - az Onkormrinyzat ds a

Kiizszo196ltatri kcizcitti kapcsolatot, a Felekjogait ds kdtelezettsdg eit szab|lyozza.

)
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolg6lta t6t az alilrlb meghatiirozott feladatok
elvdgz6sdvel:
Helesfa Kdzsdg kdzigazgatisi teriilet6n a telepi.ildsi hulladdk begyiijt6sdvel 6s elhelyez6s
cdlj6b6l tdrtdno rendszeres elszdllitris6val a szerzod6sben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezeldsdvel 6s riLI'talmatlanitris6val - a Mecsek-Drriva Hullad6kgazddlkodrisi Program eszk6z-
6s l6tesitm6nydllomriLnyrinak ig6nybev6tel6vel-, k<izszolgriltatasi szerz6d6s keretdben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, szallitiisa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanitiis 6vente egy alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyiijtds

2.2. A Kdzszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elvdgzdsdt 2020. janurir l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6dds alapjdn a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfelelden kizir6lagosan jogosult
Helesfa Kdzsdg kozigazgatisi teriilet6n a telepiildsi hullad6k gyrijtdsdre ds kezelds6re iranyul6
kdzszol giiLltatrisok ellAt6sfu a.

A kdzszolgiiltatds megnevez6se: teleptildsi hulladdk gyiijtdsdre 6s keze16sdre irriLnyul6
k<izszolgriltat6i feladatok elkitrisa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlan}aszniil6
a h6aartrisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdsz6t k6pezo vegyes hulladdkrira is, a Ht. 39.9 (3)
bekezddsdre tekintettel.
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A kdzszolg6ltatas teljes(tds6nek teri.ileti kiterjed6se: Helesfa Kdzs6g kd.zigazgalaLsi teriilet6n.
A kcizszolgriltat6s kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezel6se: a K6k6nyi Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpontban vagy rltrak6iillomiison, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, mrikdddsi
engeddllyel rendelkez6 hulladekkezel6 ldtesitmdnyben.

3. AzOnkormdnyzatkiitelezetts6gvdllalfsa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kiizszolgiiltatas ellatiisera a Kiizszolg:lltatrinak
kizir6lagos jogot biaosit.

3.2. Az 6nkormdnyzat kdtelezettsdget viillal:
- a kdzszolg{ltat6s hat6kony ds folyamatos elldt6srihoz a Kiizszolgrlltat6 szdm5,ra

sztiksdges informiici6k 6s adatok szolgiiltat6s6ra,
- a kdzszolg6ltatris krir6be nem tattozi hullad6kgazddlkod6si tevdkenys6gek

kdzszolgaltat6ssal tdrten6 6sszehangoliisiinak el6segitds6re,
- a kcizszolgdltatdsnak a telepUl6sen vdgzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6

cisszehangol6sdnak el6segitdsdre,
- a Kiizszolgdltat6 kizrir6lagos kdzszolg6ltatiisi jogrinak biztositdsrira,
- a telepiil6s krizszolgriltatiis igdnybevdtel6re kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkozasiiban

ndv- 6s cimjegyzdk ritadrisdra, adategyezet6sre,
- kedvezmdny, mentessdg esetdn annak alapj6ul szolgdl6 adatok etadesera,
- az Onkormrinyzat allal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmeny vagy

mentessdg miatt felmerii16 k6lts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szirmira,
- a telepiildsi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyrijt6s6re, szillitas6ra, kezel6sdre

szotg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatdroz6sdra. Ennek keret6ben kijel6li - a

Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gyiij t6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Krizszolgdltat6 iitvegye k<iztertlleten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgiltattl riltal alkalmazott gdpjdrmiivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszallit6 jarmri szAmAra megfelel6 ritviszonyok biztosit6srlra, (ktildnds
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelvdny6be bel6g6
farigak lev6g6sara),

- a kdzszolgdltat6si szerz6d6s kdzz6tdteldr6l a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyiijtdsi rendszer hetyi felt6teleinek

megszervez6s616[.

4. AKiizszolgdltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kcizszolg6ltat6 gondoskodik:

- A h6ztart6sban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilo es id6szakosan haszndlt ingatlanok eset6ben az ell lAsi id6szak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.S (4) bekezddse alapjSn az ingatlanhaszniil6k
16sz6re az 6ves hullad6kgazdrilkodrlsi kdzszolgriltatrisi dij 50%-rit kellmegillapitani.)

ii. ElktilSnitetten gyiijtdtthultad6k
iii. Lom hullad6k dvente egy alkalommal
trirtdn6 dsszegyiijt6s6r6l, elsziillit6s6r6l ds kezel6sdrtil.

- A gazddlkod6 szervezetekn6l keletkezo h6ztartasi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
6sszegyrij tdsdr6l, elszrillit6s6r6l 6s kezelds6rol.
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- Az Altala iizemeltetett hullad6kgyrijt<i ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hulladdk
6tvdtel6r6l, osszegyiijt6sdr6l, elsziltiteisrir6l ds keze16sdr<i[.

b) Adminisarativ feladatok:
- kcinyvelds,sz.dmvitel, bdrszamfejt6s
- adminisztr6ci6, nyilvdntartes, adatbiizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatiis

c.) az Onkorm Anyzattal egyiittmiik<idve a fogyasa6k szirniira kdnnyen hozz6f6rheti)
iigyfelszolg6lat ds trij6koztatdsi rendszer mrikridtet6se (Kdzponti iigyf6lszolg6tat cime:7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint a kdzszolgiiltatrlssal kapcsolatos lakoss6gi tiij6koztat6s.

4.2. A Kizszolgdltat6 kdtelezettsdget vrillal tovribbii:
a) a krizszolgiiltat6s folyamatos ds teljes kdrti elldt6sara,
b) a kdzszolg6ltatrls meghatriLrozott rendszer, m6dszer ds gyakorisrig szerinti teljesitdsdre,
c) a kdmyezetv6delmi hat6srig riltal meghatdrozott min6sit6si osadly szerinti

kdvetelm6nyek biaosit6sara 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazddlkodrisi
k6zszolg6ltat6si szerz6dds hatdlyossiiginak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k<izszolgriltat6s teljesitds6hez sziiksdges mennyisdgii 6s min6sdgfl jriLrmii, g6p, eszk<iz,
berendez6s biaositrlsara, a sztiksdges l6tszimf ds kdpzetts6gii szakember alkal mazAs ra,

e) a kdzszolgiiltatiis folyamatos, biaonsiigos 6s b6vither<i teljesit6s6hez sziiks6ges
fejlesadsek 6s karbantartiisok elvdgz6sdre,

f) a kdzszolg6ltat6s krir6be ra(oz6 hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek es
ldtesitmdnyek igdnybevdteldre,

g) nyilvdntafiasi rendszer mrikddtetds6re 6s a kdzszolgiiltat6s teljesit6sdvel 6sszeffiggo
adatszolg6ltatiis rendszeres teljesitdsdre,

h) a nyilvrintartrisi, adatkezeldsi 6s adatszolgiiltat6si rendszer ldtrehozis6hoz 6s folyamatos
mrikridtetdsdhez sziiksdges feltdtelek biaositasiira,

i) a fogyaszt6k szdmrira kdnnyen hozzrif6rhet6 iigyfdlszolg6lat 6s trijdkoaatrisi rendszer
miik6dtet6s6re,

j) a fogyasa6i kifog6sok 6s dszrevdtelek elint6z6si rendjdnek meg6llapitiisiira,
k) a tev6kenysdg ell6trisdhoz sziiksdges biaositiissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ssdgi kcirben bekdvetkezett Onkorm6nyzatnak okozott esetleges kiirok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtds6hez az ingatlanhasznal6 legal6bb 2 kiil6nb<tz<j
iirm6rtdkri gyrijt6eddny kdziil viilaszthasson,

m) tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K6zszolgriltat6 6ltal biztositott zsitl<
forgalmaziisara,

n) a Mecsek-Drriva Hullad6kgazddlkodrisi Program eszkclz- 6s ldtesitmdny rillom6ny6nak
hxzniiatdra.

A K6zszolg6ltat6 hullad6kgazddlkod6si engeddlydnek sztuna: oKTF-Kp/2s38-10/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, PE|KTFO/I55-7/2018, PE/KTFO/00363_2t2019.
A K6zszolgiiltat6 megfelel6segi v6lemdnydnek szrima: KP-38633-Sl2Ol9.
A K6xzolg6ltat6 min<isitesi enged6lydnek szima: pE/KTFo/0572 7-2lzotg.,
PE/KTF0/04759 -6 t2019., PE/KTFO/0674 8-2 t2019.
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5. Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghatArozott k6telezettsdgdtdl vis maior
eset6n, tov6bbri, ha az Onkormdnyzat nem biztosil az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossdg mentesseg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kdzutl, amely a

Kiizszolgriltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes k<izleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Ktizszolgfltat6 az akadAly elh6rul6s6t kdvet6 legkdzelebbi sz6tlit6si napon kciteles

szolgaltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt szrlllitdsi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgr.i telepiil6si hultaddk elszil litdsdra i s.

A Kiizszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszallittiset:
- az tinkormdnyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6r6 t6rol6eddny kihelyez6se esetdn,

- ha a tdrol6eddnyben a telepUl6si (kommun6lis) hultad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si ttirmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy
robbano anyag, nagyobb terjedelm[i, srilyu tirgy, amely veszelyezleti a

hullad6ksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrongdlhatja a

gyiijt<iberendez6st, kezel6 berendezdst, illetve drtalmatlanitiisa sorrln veszdlyezteti a

kdmyezetet.)
- a hulladdk nem a szabviinyos, zirt tiirol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgdltat6t6l

vdsrfolt jelzett zs6kban keriil kihelyezdsre,
- a huttad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6edeny mozgat6sakor a kisz6r6d6s

veszdlye fenniill (nem lez6n, illetve seriilt ed6ny)
- ha a t6rol6eddny kririil szabrilytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akaddlyoz6 m6don

tdbblethullad6k keriilt kihelyezdsre
- amennyiben a tdrol6eddnyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tarol6ed6nyek matricdjriLnak

hidnya, illetve sdriil6se esetdn.

7. Az alvrillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltatri jogosult alvrillatkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolg ltat az

alviillalkoz6 igdnybev6teldt kdteles az Onkormrlnyzat szdm ra bejelenteni.

7.2. A Fetek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgriltat6 [gy felel,

mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgdltatf s teljesit6s6vel 6sszefiigg6 adatszolg6ltat6s biztositrisa 6rdekdben a

Kiizszolgdltat6 az l./ pontban meghatiirozott szolgiiltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6ntartdsi rendszert kiiteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elsziillitott
ds 6rtal matlanitott telepiilesi hulladdk mennyisdg6t.

g. A krizszolgiiltatris ig6nybevdtel6re kdtelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesitds6vel

kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifog6sait iriisban a Kiizszolgriltat6 sz6khely6re (7632

P6cs, Sikt6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pl 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgriltat6
kdteles azokat irrisban, l5 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kdteles a

Kiizszolgdltat6 kdmyezetszennyez6s esetdben, ha az a ktizszolg6ltatiisi tev6kenysdg6vel

okozati cisszefugg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrev6tel az onkormanyzat helyi

hulladdkkezel6si k<izszolg6ltat6s rendj616l sz616 rendeletdnek rendelkezds6t kifogasolja, a

Kiizszolgriltat6 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejii ertesitdse mellett-

az 6nkormrinyzathoz megktildeni.
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10. Kiizszolgiltatdsdija
f0.1. A hullad6kgazddlkod6si krizszolgriltatrlsi dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmii-
szabdlyozisi Hivatal javaslatrinak figyelembevdteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A'Hr.32/A. $-a alapj6n az iilani hulladdkgazdrilkodiisi kdzfeladat keretdben az 6llam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kcizszolg6ltat6knak a hulladdkgazd6lkodrisi
k6zszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felel6s miniszter rlltal meghat6rozott szolgriltat6si dijat,
Az illam e feladatainak ell6tasara koordindl6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a telepiildsi rinkormdnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkodasi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds informrici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkci16nek gyakorLisrihoz sziiksdges.
A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett krizszolg6ltatdsi dij feloszkisrinak elvdt. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatenak figyelembevdtel6vel rendeletben rillapitja meg a
Koordinri16 szerv iiltal a kdzszolgdltat6nak fizetendo szolgdltatrisi dijat.

10.2 A kdzszolgdltat6 riltal alkalmazott kdzszolg6ltatiisi dij megrlllapitrisa a Ht.46-48.g 6s
91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrrdnt.

o) A termdszetes szemdly ingotlanhoszndl6k dltal fizetend6 lakosstisi diiak:

A term6szetes s.zem6ly ingatlanhaszniil6k tekintet6ben a kcizszolg6ltatrisi dijfizetdsi
kdtelezettsdget az dnkormiinyzat tetjesiti.

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedol ds Cletvitelszeriien haszn6l6 termeszetes
szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszCre, a telepUldsi 6nkomenyzat dltal kiadott igazoles alapj6n.

b) Ipari kazdalkadi szervezetek) dijai:

Eddnym6ret Darabszdm Egysdgnyi iiritdsi dij Ft + AFA
tdli id<iszak (okt.l - mtuc.3 I .)

Egysdgnyi iiritdsi dij Ft + AFa
nyrfu:i idoszak (6pr.l - szept.30.)

110-120 liter 126 80,- 162,-

Ed6nym6ret Egys6gnyi iiritdsi dij Ft + AFe
t6li id6szak (okt.l -mdrc.3 l.)

Egys6gnyi iirit6si dij Ft +,{FA
ny6ri id6szak (6pr.l -szept.30.)

110 liter 90,- 180,-
120 liter 98,- 196,-
1100 liter 900.- l 800,-

Ed6nymdret Egys6gnyi tiritdsi dij Ft + ArA
t6li id6szak (okt. l -mdrc.3 1 .)

Egysdgnyi iiritdsi dij ft + Afn
ny6ri id6szak (6pr.l -szept.30.)

I l0 liter 8l,- 162,-
120 liter 88,- 177,-
1100 liter 809,- l 619,-

(.._.*-

d) Ta;bblethulladdk gyiijt6s6re szotg6l6 zsiik iira: 361,- Ft+Afa/db.
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Szerzi5d6 Felek az riltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatiilyos
AFA-tO*dny rendelkez6seinek megfelel6en jiimak el.

ll. Allami hullad6kgazddtkoddsi kiizfeladat-el}lt6s
ll.l Az 6ltami hulladdkgazddtkod6si kdzfeladat ell6tas6ra ldtrehozott szewezet
kijekilds6rol, feladatk6r6r6l, az adatkezel6s m6djdr6l, valamint az adatszolgiiltat6si
kdtelezettsdgek r6szletes szabiilyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjrin a Kormriny a Ht. 32/A. $ (l) bekezddsben
meghatarozott feladatoka Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazddlkod6si
Koordindlo ds Vagyonkezelo Zdrtkdnten Miikdd6 R6szvdnytiirsas6got je16lte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltatrisi dij akra vonatkoz6 szdml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatiis alapj6n ritlitja ki. A kdzszolgriltat6 hidnyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordiniil6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal

drintett ingatlanhaszr6l6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszdml6zott
kdzszolg6ltatrisi dij16l rillit ki szriml6t. Az ezzel Ssszefiiggdsben keletkez6 dijkonekci6 eset6n

minden helyt6lkisi kdtelezetts6g a Kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 ktizszolg6ltat6si
dijki.ilcinbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes

szolg6ltatrisi d(jba besz6mida. A ktizszolg6ltat6 hiSnyos vagy helytelen adatszolgriltat6s6b6l
eredo, a Koordiniil6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kiallitott szimkikkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezmdnydrt a Kdzszolgiiltat6t terheli a felel<iss6g.

11.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltatdsb6l
kiindulva megdllapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kd,zszolgdltatrisi dijfizetds
meghatS,rozva az adatszolgiilatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

cisszefriggesben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot

kdmi az illetekes hat6sdgt6l a 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisb6l hidnyz6
ingatlanok ds sziiksdges adataik megallapitdsa 6rdekdben.
A fentiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kdzszolgiiltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett

szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltatest

legk6s6bb az drtesitds k6zhezvdtel6t k<ivet6 8 napon beliil.
A konekci6t krivet6en - a kdzszolg6ttat6 eltdr6 adatszolgiiltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kdzszol 96l tatAsi dij at az ingatlantulaj donosnak szAml zza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kisz6ml6zott ds M ingatlanhaszndl6 6ltal hateridon beliil ki nem

fi zetett kdzszolgriltat6si dij behajt6sa drdek6ben int6zkedik.

I1.5 A Kdzszolgdltat6 rdsz6re a kdzszolgiitatitsi szerz6d6sben rtigzitett feladatok ell6tese6rt

a Koordin6l6 szer\ a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgdltat6si dij megellapitAs6drt felel6s

mi niszter eltal me ghatarozoft szol g6ltat6si dija't frzet.

I f .6 A kcizszolgriltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felel6s 6ltat kiadott

teljesitisigazottissal igazolja, hogy a k6zszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogiisa nem

meri.ilt fel. A teljesit6sigazoldsnak a k<izszolgriltat6 iiltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a

rendszeres adatszolg6ltatiis keret6ben t6rtdn6 megkiild6se a szolg6ltatrisi dij fizet6s6nek

felt6tele.
Az $nkormiinyzat kdteles a teljesitdsigazol6st a K<izszolg6ltat6 rdsz6re a teljesitdssel drintett

id<iszakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesit6sigazolas
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kiadas6val alapos indok ndlkiil kesedelembe esik, ugy a k<izszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 krirdt az 6nkorm6nyzat feld drv6nyesiteni.

ll.7 A szolgaltatasi dijban a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgdltatris teljes kdzvetlen kdlts6ge
megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6sdr<il a Koordindl6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv 6ltal kijel<ilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesit6sb6l eredo bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

11,8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdrilkoddsi kdzszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s6gdt vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az Onkormdnyzat a kdzszolg6ltaulsi szerz6d6st
annak megkdtes6t vagy m6dositeset kdvet6en haladdktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgriltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz5ddst 2020. januir 01. napjrival kezd6do hat6llyal, hatiirozott idore,2029.
december 31. napj6ig kcitik.

Felek a szerz<iddst kdzds megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolgdltat6siszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolgiiltat6si szerz6d6s megszrinik
a) a benne meghat{rozott idotartam lej6rtrival,
b) a Kdzszn.lg{ltat6 jogut6d ndlkiili megsziinds6vel,
c,) el6lkissal, ha a teljesitds m6g nem kezd<id6tt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek kdz6s megegyez6s6vel.

13.1 Az Onkormany zat a kozszolgriltatrisi szerzoddst a Polgriri T6rvdnykdnyvben
meghatiirozott felmond6si okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, ha a K6zszolg6ltat6

- a hullad6kgazd6lkoddsi kcizszolg6ltatds elldtrisa soril,n a k<irnyezet v6delmere vonatkoz6
jogszabrilyok vagy a rh vonatkoz6 hat6srigi d<int6s etoirrisait srilyosan megsdrtette, ds
ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6srig joger<isen megdllapitotta;

- a szerzdd'sben megrillapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don sflyosan
megs6rtette;

- a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltatrisi szerzoddst az Onkormdnyzat felmondja. ha a
Kcizszolgriltat6 nem rendelkezik min6sitdsi enged6llyel vagy megfelel<is6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Krizszolgdltat6 a Polg6ri r<irvdnykcinyvben meghatiirozottakon trilmenoen a
kdzszolgriltatiisi szerzriddst akkor mondhatja fel, ha

- az onkormri,nyzat a kdzszolg6ltatdsi szerz<iddsben meghat6rozon kdtelezettsdg6t - a
Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - srllyosan megsdrti, 6s ezzel a K6zszolg6ltat6nak
kert okoz, vagy akadirlyozza a hullad6kgazddtkodrisi k6zszolg6ltat6s teljesit6s6i; vagy

- a kbzszolgiltatiisi szerz6d6s megk6t6sdt k6vet6en hatrllyba ldpett jogszabrlly a
kcizszolgiiLltatdsi szerz6dds tartalmi elemeit fgy veltoztatja meg, hogy az a
Kcizszolg6ltat6nak a hulladdkgazdeilkodrisi kdzszolg6ltat6s szerz6ddsszerii teljesitdse
kdrdbe tartoz6 ldnyeges dsjogos drdekeit jetent<is mdrtdkben s6rti.
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13.3 Ha a hullad6kgazd6lkoddsi szerzoddst a kdzszolg ltat6 felmondja, a telepiil6si
dnkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodik az ij kozszolgAltat6 kiv6laszLisrir6l.

A fentiek teljesiil6se esetdn a kdzszolgriltatdsi szerz6d6s felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kdzszolgiitat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltatdst vdltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s
neki felr6hat6an sziinik nreg. az Onkormiinyzat az dves kcizszolg6ltat6si dij S\o/o-fuak
megfelel6 meghirisul6si kdtb6r fi zet6s6re kciteles.

14. Eljrirris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A k<izszolgriltatrisi szerzodds megsziindse vagy megszfintetdse esetdn a Kozszolg|ltat6 az tj
kdzszolg6ltat6 kiv6laszt risriig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgiitatitst viiltozatlanul elLitja.
A hulladdkgazd6lkod6si ktizszolgiiltat6si szerzcid6s megszrin6se eset6n a kdzszolg6ltat6s
elletesival kapcsolatos, folyamatban l6v<i Ugyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kdzszolgiiltat6 a
teleptl6si dnkorm6nyzatnak a kdzszol96ltatiisi szerz6d6s megsziin6se napj da 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitikat els6sorban az egymes kdz6tti trirgyal6sok
sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek t6rgyal6s ttjrin 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6srigi
eljrir6s lefolytat6sara a P6csi Jar6sbir6s6g, illetve 6rt6khatdrt6l fiigg6en a P6csi Tdw6nyszdk
illet6kess6gdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerz6dds teljesitdsdvel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormdny zat rdszerol:
ndv: Horviith Rudolf polgdrmester
telefon: 06-73/578-525
e-mail : hatoszt@szentlorinc.hu

a Kiizszolg6ltat6 16szdr6l:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezet6
telefon: 72/ 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsziim6t stb.) a Felek kizitrblag a
szerz<idds teljesit6s6vel iisszeff.igg6 kapcsolattartiis c6ljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek drvdnyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sor6n a

kapcsol6d6 jogszabllyok 6s adatv6delmi szabiilyzataik rendelkezdsei szerint jrimak el.
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17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkoddsiProgram
A Kdzszotgriltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkodrisi Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdz6ket a k<izszolgrlltatris teljesitdse kapcsiiLn.

Felek kdtelezetts6get viillalnak, hogy akivetik magukat a TrirsuLisi Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6dds bdrmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik risze
drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6srig
annak drvdnytelensdg6t 6llapitja meg, rigy a szerzodes t6bbi resze 6rvdnyes 6s

kikdnyszerithet6, kivdve, ha an6lkiil bdLrmelyik Fdl a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.
A jelen szerz6ddsben nem szzbiiyozoll kdrd6sekben els6sorban a hulladdk6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kcizbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszig 6nkorm5nyzatair6l sz6l6 201 l. dvi CLXXXIX. tdrv6ny (M6tv), valamint a

Polgari T6rv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013. dvi V. tcirveny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
tryazati j o gszab itlyok irdnyad 6ak.

Helesfa, r0rr.U,igtg 
ttOV 2 6,

h6nap nap

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgdltat6
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