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H U L LAD E KG A zD A Lx oo A S t x o z sz o L GA L, r.t rA s t szup.x-,6 o B s

amely l6trejott egyreszt: Hetvehely Kiizs6g dnkormdnyzata
sz6khely: 768 1 Hetvehely, Rrik6czi u. 36.
PIR sz6m: 331779
adoszdm: | 533 17 7 5 -2-02
kdpviseli: W6gner Antal J6zsef polg6rmester
mint dnkorm iny zat (a tov6bbi akban : Onko rm 6nyzat)

mfsreszt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgiltatri
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti Tirsas6g
szekhelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
ce gtr e gy zekszdma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6
ad6szitma: I I 5 4 I 587 -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-Kcikdny Regiontilis
Hul lad6kke zeliS Kozpontl ;

KSH sz6ma: 1 1 541 587-38 1 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Kri zszo I g6ltat6, a tovribbi akban : Kiizszo I griltatrl

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozcitt az alulirott helyen 6s napon az alabbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzddes megkdtesekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerzesekrol szol6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kcizbeszerzdsi
ertekhatiirok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok) ;

b) akiizponti ktilts6gvet6sr6l sz6l6 t<irv6nyben meghatirozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a krizponti
kciltsdgvetesrol szol6 torv6nyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si tdrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatttrozott -
uni6s 6rtdkhat6rokat a mindenkori kdlts6gvetdsi tcirvdnyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgitltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerzSd6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb idore kdtendo szerzodds eset6n a
szerzo dd s i dotartama al atti el lens zolgiitatis;

b) halinozatlan idore kotdtt szerzodes vagy ndgy 6vnel hosszabb idore kotend6 szerzodes
esetdn a havi ellenszolgiiltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kclztilrsas6g 2019. dvi kdlts6gvetdsdrol sz6l6 2018. dvi L. tcirv6ny 72. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerz6si
6rt6khat6r 2019.janu6r 1-j6tol szolgiitatis megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjrln jelen szeruod6s nem esik a kdzbeszerzdsi elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hulladek gyrijtdsdre, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
krizszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biaosit6sa drdekdben a telepiildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok es k<itelezettsdgek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi 6nkormiinyzati rendelet
v6grehajt6s6ra az al6bbi szerzod6st k<itik meg:

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi rinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tcjrvdny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k6ztgyek, valamint a helyben biztosithat6 krizfeladatok koreben
ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok koze tartozik kiildnosen a hulladekgazd6lkodds es a
k<imyezet-eg6szs6giigy (kciztisztas6g, telepi.ildsi kclrnyezet tisztasiryitnak biztosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezdese
szerint a telepiil6si onkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiiltat6s ell6t6s6t a

krizszolg6ltat6val kdtott hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi szerzod6s [d6n biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkorminyzat Kdpviselo-testtilete 9 !19 f l.\:.4.9,..) Kt.sz.
hatSrozata alapjrin jott ldtre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Hetvehely K<izs6g kozigazgatdsi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknrll, haszn6l6knSl (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 krizszolgrlltatdssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat es a

Kiizszolgfltat6 krizcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgriltatrit az al6bb meghatbrozott feladatok
elv69z6sevel:
Hetvehely K6zs6g kozigazgat6si teriiletdn a telepiildsi hulladdk begyrijtesevel ds elhelyezes
celj6b6l trjrt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzodesben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel ds 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkciz-

ds l6tesitmdny6llomdny6nak igdnybev6tel6vel-, kozszolg6ltatrisi szerzodes keret6ben:

- vegyes hullad6k gyujt6se, szilllitisa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente k6t alkalommal
- elkiilcinitett /szelektiv/ hulladdkgyrijtds

2,2, A Kiizszolgfltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elvegz6set 2020. janurir l-jdn
megkezdi.

2,3, A jelen szerzodes alapj6n a Kdzszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfelel5en kiz6r6lagosan jogosult
Hetvehely Krizs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepi.ildsi hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re
ir6nyul6 kdzszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kcizszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hulladdk gyujtesere 6s kezeles6re irrinyul6
krizszolgdltat6i feladatok ell6tiisa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahfntartdsi hulladekhoz hasonl6 hulladdk rdsz6t kepezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.S (3)
bekezdds6re tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek tertleti kiterjedese: Hetvehely Kdzs6g kiizigazgatdsi
tertiletdn.
A kozszolg6ltatris k<ir6be tartoz6 hullad6k elhelyezese 6s kezeldse: a Kdkdnyi Regiondlis
Hulladdkkezelo K<izpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kd,myezetv6delmi, mrikdd6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitmdnyben.

3. AzOnkormhnyzatkiitelezetts6gvr{llaklsa
3.1. Az Onkormr{nyzat a 2. pontban frt kcizszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Ktizszolgittat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. AzOnkorm6nyzat kdtelezettsdget v6llal:
- a kozszolgiiltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6t6srihoz a Kiizszolgiitatil szdmitra

sztik s6 ge s i nform6ci 6k 6 s adatok szolgdltatdsitr a,

- a kozszolg6ltat6s kdrebe nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tevekenys6gek
kdzszolgiitat6s s al tdrtdno o s szehango I 6s 6nak elo s e git6 s6re,

- a kdzszolg6ltat6snak a telepiil6sen vdgzett m6s kozszolgdltat6sokkal val6
ri sszehangol6s6nak el6se git6s6re,

- a Kdzszolg:iltat6 kizir olagos kdzszolg6ltat6si j og6nak biztositiisilra,
- a telepiilds k<izszol giltatis igdnybevdtel6re kotele zett ingatlanhaszn6l6i vonatkozrisiiban

n 6 v - e s cimj e gy zek fitaddsdr a, adate gy ezetd s re,
- kedvezmdny, mentessdg eseten annak alapj6ul szolg6l6 adatok ittadtsira,
- az Onkorm6nyzat iltal rendeletben , vagy egyeb m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeri.ilo koltsegek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szdmdra,
- a teleptil6si igdnyek kieldgitdsdre alkalmas hulladdk gyrijtds6re, sz6llit6s6ra, kezeldsere

szolgii6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatitrozdsitra. Ennek keret6ben kijeloli - a
Ktizszolgiltat6val egyedetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a KozszolgSltat6 6tvegye kdzteri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgfiltatil 6ltal alkalmazott gdpjirmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmu szdmitra megfelelo ritviszonyok biztosft6s6ra, (ktil<in<is

tekintettel a tdli h6- 6s sikossdg-mentesitdsre, valamint a kdzrit tirszelv6ny6be bel6g6
fairyak lev6g6srira),

- a kozszolg6ltat6si szerzodds kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiikinitett hulladekgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6ser6l.

4. A Kiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.t.
a) A kozszolgiitat6 gondoskodik:

- A hdztartilsban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdsz6,re az 6ves hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elktilcinitettengyrijtotthullad6k
iii. Lom hullad6k dvente k6t alkalommal
tortdno 6sszegyrijtdsdrol, elszallit6s6rol ds kezel6s6rol.

- A gazdiikodo szervezetekn6l keletkezo hdztarttsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
6 sszegyrij t6s6rol, elsz6llit6s6rol ds kezelds6ro l.
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- Az illtala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
Atvdteldrol, <isszegyrij t6s6r6l, elszdllit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- k<inyvel6s, sz6mvitel, bdrsz6mfejtes
- adminis ztrirci6, nyilv6ntart 6s, adatbizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatris

c.) az Onkormdnyzattal egytittmukodve a fogyaszt6k szimdra krinnyen hozzdferheto
tigyf6lszolg6lat 6s tilekoztatitsi rendszer mrikddtet6se (K<izponti tigyfdlszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akdzszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kdtelezettseget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes kcini ell6t6s6ra,
b) akozszolgitltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a k<imyezetv6delmi hat6srig Sltal meghat6rozott minSsitdsi osztiiy szerinti

kdvetelm6nyek biaosit6s6ra ds a minositdsi enged6ly hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolgriltatdsi szerzod6s hatrilyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a ktizszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztksdges mennyis6gti 6s minos6gu j6rmri, gep, eszkoz,
berendez6s biaosit6s6ra, a sztiksdges l6tsz6mti 6s kdpzettsdgii szakember alkalmazasara,

e) a kcizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesitdsdhez sziikseges
fej lesztdsek 6s karbantart6sok elvdgzds6re,

0 a kozszolg6ltat6s kordbe tartozo hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitmdnyek i gdnybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikcidtetdsdre 6s a kozszolgiitatis teljesitdsdvel osszeftiggo

adatszolg6ltatds rendszeres teljesites6re,
h) a nyilv6ntartdsi, adatkezeldsi 6s adatszolgdltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mtikodtet6sdhez sztiksdges felt6telek biaosit ilsdra,
i) a fogyaszt6k sziimara kcinnyen hozzifdrheto tigyf6lszolg6lat 6s t6j6koaatiisi rendszer

mtikcidtet6sdre,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elintdzdsi rendj6nek meg6llapitisixa,
k) a tev6kenys6g ell6t6sahoz szi.iksdges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nytjt a felelossdgi ktirben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6sdre,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gyrijtds6hez az ingatlanhasznii6legakibb 2 ki.ilonbcizo
rirmdrt6kii gytij toed6ny kdzi.il v6l aszthas s o n,

m) tcibblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K6zszolgdltat6 iital biaositott zs6k
forgalmazisitra,

n) a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkoddsi Program eszkoz- 6s letesitm6ny 6llom6ny6nak
hasznilatira.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddlydnek szima: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3|2017, PE/KTFO n55-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 t2019.
A Kcizszolgdltat6 megfelelosd gi vdlem6nydnek szdma; KP-38633- 5 12019.
A Kozszolg|,ltato min6sit6si enged6lydnek szdma: PE/KTFO 105727-212019.,,
PE/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48-2 I 20 t9 .
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5. Mentesiil a Ktizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghatbrozott kdtelezettsdgdtol vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az 0nkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
irtviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akon;rtl, amely a

Ktizszolgfltat6 gdpj6rmiiveinek balesetmentes k0zleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kdzszolgriltatri az akad6ly elh6rukis6t kdveto legkdzelebbi sz6llitrisi napon kdteles
szolgilltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisegri teleptil6si hullad6k elsz6llft6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6sit:
- az onkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro tSrol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k kordbe nem tartozo anyag

keriilt elhelyezesre (pl. fon6 hamu, ko-, dpitdsi tormel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6 myaB, nagyobb terjedelmri, srilyri tirgy, amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott e96szsdgdt, vagy megrong6lhada a

gyrijt6berendez6st, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a

krimyezetet.)
- a hullad6k nem a szabvitnyos, zart t6rol6ed6nyben, illetve nem a KozszolgLiltat6t6l

v6s6rolt j el zett zsitkban kertil kihelyezesre,
- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a kisz6r6d6s

veszelye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdrtilt eddny)
- ha a tilrol6eddny kcirtil szabillytalanul, annak mozgatiist 6s i.irit6st akadiiyozo m6don

tcibblethullad6k keriilt kihelyez6sre
- amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tarol6edenyek matricdj6nak

hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvrlllalkoz6 I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet(i tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgr{ltat6 az

alvdllalkoz6 ig6nybev6tel6t kriteles az 6nkorm ilnyzat szitmirabejelenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga jtrt volna el.

8. A Kiizszolgdltat{s teljesites6vel osszeftiggo adatszolg6ltat6s biztositdsa 6rdek6ben a

Ktizszolgriltatf az l./ pontban meghathrozott szolgiltat6si teriiletre vonatkoz6an elktildnitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elsz6llitott
ds frtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyisdg6t.

9. A kozszolg6ltat5s ig6nybevdteldre kritelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesitdsdvel
kapcsolatos minos6gi 6szrevdteleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632
Pecs, Siklosi u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgiltat6
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beli.il megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre koteles a
Kdzszolgitltat6 kdrnyezetszennyez6s esetdben, ha az a kozszolgflltatdsi tevdkenysdgdvel
okozati cisszefi.iggesben van. Amennyiben a panasz, lsztevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Kiizszolgdltat6 30 napon beliil k<jteles az figyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az On ko rm inyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgr{ltatis dija
10.f. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es Kozmri-
szabdlyozitsi Hivatal javaslatanak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapida meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n azillami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat keret6ben aziilam beszedi
a k6zszolg6ltat6si dijat es kifizeti a kozszolgriltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgriltat6si dij meg6llapititsircrt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szeruezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepiil6si rinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds informrlci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdrdnek gyakorlilsiltoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kcizszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdteldvel rendeletben rillapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2 A kozszolgitltat6 6ltal alkalmazott krizszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.9 6s

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dhal fizetendci lakossdgi dtiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6k tekinteteben a krizszolg6ltatrisi dijfizetdsi
kcitelezetts6 get az Onkorm6nyzat teljesiti.

Eddnym6ret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dij
(Ft + Afa)

110 liter 139 118,-

80 liter 0 64;
60 liter* 0 86,-

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl ds eletvitelszerrien hasmdl6 termdszetes
szemdly ingatlanhaszndl6 rdsz6re, a telepiildsi Onkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ioari (gazddlkodd szervezetekt d{iai:
ll0literes ed6ny: 172,,-Ft+ AFA
120 literes ed6ny: 188,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 1720,- Ft + AFA

c) A Ht.91. iltsdwetdsi szerve k dii
110 literes ed6ny: 118,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 129,-Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: I179,,- Ft + AFA

d) Tabbl e thull add k gytijt6s6re szolg6l6 zsitk 6ra: 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Szerz6d6 Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatiilyos
AFR-tclrvdny rendelkezeseinek megfeleloen j6rnak el.
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ll. Allami hullad6kgazdilkodisi kiizfeladat-elldtis
11.1 Az 6llami hullad6kgazddlkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szewezet
kijelolds6rol, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgitltatrisi
k6telezetts6gek rdszletes szabilyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjitn a Kormdny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zdrtk<inien Mrikddo Rdszv6nytarsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szitmlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n allitja ki. A kcizszolgdltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
erintett ingatlanhaszniio tekinteteben a Koordin6lo szerv iital legut6bb kiszirmlirzott
k0zszolg6ltat6si dij161 6llit ki szitmlfit. Az ezzeldsszefi.iggdsben keletkezo dijkonekci6 eseten

minden helyt6ll6si kotelezettseg a Kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltat6si
dijkiilonbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendS eseddkes

szolgdltat6si dijba besz6mitja. A kozszolgiitat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv altal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezmdnyert a Kozszolgtitat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgirltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kcir6t, amelyre nincs krizszolgdltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolg6ltat5sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszeftiggdsben teljesitds t6rt6nt. A Koordiniil6 szerv e kclrben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hatos6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyzo
ingatlanok ds sztikseges adataik meg6llapit6sa drdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6lo szerv megki.ildi a

kozszolgriltat6nak, ds felhivja a kdzszolgiitat6t, hogy a megktild<ltt ingatlanokon v6gzett
szolgitltatits6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6st
legkesobb az 6rtesit6s kezhemetel6t kciveto 8 napon belill.
A korrekci6t kcjvetoen - a kozszolgiitat6 eltdro adatszolg5ltatdsa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kozszol g 6ltat6s i dij at az ingatlantul aj dono sn ak szdmlilzza ki.

ll,4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mkizott ds az ingatlanhaszniio 6ltal hat5ridon beliil ki nem
fizetett krizszol g6ltat6si dij behaj t6sa 6rdekdben intdzkedik.

11.5 A Kdzszolg6ltat6 rdszere akdzszolgftltatAsi szerzod6sben rOgzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdiikoddsi kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
mi ni s zter 6l t al me gha tir o zott szolgilltatirsi dij at fi zet.

ll.6 A kozszolgitltato az Onkormilnyzat, mint ell6tds6rt felel6s iital kiadott
teljesitdsigazohissal igazolja, hogy a kcizszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meri.ilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6szdre a

rendszeres adatszolgitltat6s keret6ben tdrt6no megki.ilddse a szolgdltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesitdsigazol6st a Kozszolgiltat6 reszere a teljesit6ssel drintett
idoszakot kciveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorminyzat a teljesit6sigazolls
kiad6srival alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, rigy a k<izszolgriltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kdrdt az Onkorm6nyzat fele 6rvenyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgdltat6s teljes k<izvetlen koltsege
megt6ritdsre kertil, igy a haszonanyag drtekesitesdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik fgy,
hogy a kcizszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-ertekesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinil6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltatrisi szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s eget vizsgilja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a k6zszolg6ltat6si szerzodest
annak megk<it6sdt vagy m6dositds6t kcivetoen haladdktalanul, de legkdsobb 8 napon beli.il
elektronikus uton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12, A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napj6val kezdodd hat6llyal, hatilrozott idore, 2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzoddst krizris megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgriltatdsiszerz6d6smegsztin6se
A kcizszolgriltat6si szerz6dds megsztinik
a) a bewre meghatitr ozott idotartam lej irtix al,
b ) a Kiizszolgirltat6 j o gut 6 d n6 lkii I i me g s ztin6 s eve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,
d) felmond6ssal
e) afelek kozcis megegyezesdvel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst a Polgdri Torvdnykonyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Krizszolgiitat6

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6sa sorSn a kdrnyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s eloir6sait srilyosan megs6rtette, ds

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;
- a szerz6d6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megs6rtette;
- a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgtitatisi szerzodest az Onkormdnyzat felmondja, ha a

Kcizszolgiiltat6 nem rendelkezik minositesi enged6llyel vagy megfelelosdgi
v6lem6nnyel.

13,2 A Kcizszolg6ltat6 a Polgari Tcirvdnykonyvben meghatirozottakon tulmenoen a
kozszolgilltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorm6nyzat a kcizszolg6ltat6si szerzoddsben meghatiirozott kcitelezettsdget - a
Kclzszolgiltat6 felsz6lit6sa ellendre - stilyosan megserti, es ezzel a Kcizszolgiltat6nak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladekgazd6lkod6sikdzszolgiltatds teljesit6set; vagy

- a kdzszolg6ltat6si szerzodds megkotesdt k<ivetoen hat6lyba lepett jogszabdly a
kdzszolgrlltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy vdltoztatja heg, hogy az a
K<izszolg6ltat6nak a hulladdkgazdillkoddsi kcizszolg6ltat6s szerzoddsszerti teljesitese
k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos mdrt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzod6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi
onkormrinyzat haladdktalanul gondoskodik az rij kdzszolg6ltat6 kivillasztitsirol.
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A fentiek teljesiil6se eset6n akdzszolgitltat6si szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si idd alatt aKozszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi krizszolg6ltatiist v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkormtlnyzatnak felrohat6 okb6l meghiusul, illetve ha a szerz6dds
neki felr6hat6an sztinik meg, M Onkormdnyzat az 6ves k0zszolg6ltat6si dij S}%o-inak
megfelelo meghirisul6si k6tb6r fizet6s6re kciteles.

14, Eljdris a szerzfidfls megsziin6se eset6n
A kdzszolg6ltatdsi szerzod6s megsztindse vagy megsztintetdse esetdn a Kdzszolg iitat6 az ij
kozszolg6ltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgdltat6st viltozatlanul ell6da.
A hulladekgazdblkoditsi kcizszolgdltat6si szerzodds megszrin6se esetdn a kdzszolgriltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait es nyilvdntart6sait a K0zszolgdltat6 a
telepiil6si onkormdnyzatnaka krizszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitfk int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egym6s kcizdtti t6rgyakisok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek titrgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendemi, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatds6ra a Pdcsi J6rdsbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrvenysz6k
illet6kessdgdt kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt
foglalni.
A szer zo des te lj e s itd sdve I kapc so I ato s iigy i n tezesr e,

az Onkorm ilnyztt r6sz6rol:
n6v: Wrigner Antal J6zsef polgiirmester
telefon: 06-73 I 57 8-528
e-mai I : hato szt@szentlorinc. hu

a Kiizszo I g iltatil r6sz6r6l :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

vagy nyilatkozatot, k<ivetel6st ir6sba kell

nyi latkozatt6telre j ogosultak :

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizdrllag a
szerzod6s teljesft6s6vel dsszefiiggo kapcsolattart6s c6ljrlb6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se drdek6ben jogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatvedelmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Drfva Hullad6kgazdilkoddsi Program
A Kdzszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkodrlsi Projekt
keretdben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszk<izriket a krizszolgriltatris teljesit6se kapcsrin.

Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul5si Tanrics hatdrozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s bfrmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze

drvenytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bir6s6g
annak 6rvdnytelensdgdt allapitja meg, fgy a szerzodds t6bbi rdsze 6rv6nyes ds

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerz6d6st nem kdtOtte volna meg.
A jelen szerzod6sben nem szabitlyozott kerd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a klzbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIIL T<irv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkormirnyzatairll sz6l6 2011. dvi CLXXXX. tcirvdny (Mdtv), valamint a

Polg6ri Trirvdnykonyvrol szol6 2013. evi V. torveny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o g szab 6ly ok irany ad6ak.

Hetvehely,20l9. 6v dt-</- 6nap tl- nap
D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si 0t 52.
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Kiizszolgdltat6
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