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HULLAD ftrce tznAlrooAsr xdzszor,cAr,rarAsr szERz6ors

amely l6trejritt egyr6szt: Hirics Kiizs6g Onkormdn yzata
szdkhely: 7838 Hirics, Petofi u. I 1.

PIR szilm: 334000
ad6sz6m: 1 5334008- I -02
kdpviseli: Bdde Lajos polg6rmester
m int 6nk orm iny zat (a to v 6bb i akban : O n ko rm ilny zat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommundlis Szolgfltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gfi Tfrsasig
szdkhelye: 7632 Pecs, Sikl6si it 52.
c e gS e gy zdkszitma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adoszima: I I 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: KTJ szirma:100468989 /Pdcs-K6k6ny
Region6l is Hul laddkke zelo Kozpont/ ;

KSH sz6ma: I 1 541 587 -381 1-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter rigyvezeto
mint Kcizszol96ltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgfltatri

Felek - kcizcitt az alulirott helyen 6s napon az alihbi

m6srdszt:

- tovribbiakban egytittesen:
feltdtelek mellett:

SzerzSd6 felek jelen kozszolg6ltat6si szerzodes megkcitesekor figyelembe vettek a
kdzbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-rit, mely szerint a kozbeszerzdsi
6rtdkhat6rok:

a) ew6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott k<izbeszerzesi es' koncesszi6s beszerzesi
drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drtdkhat6rok);

b) akozponti koltsdgvet6srol sz6l6 trirv6nyben meghatirozott krizbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzesi drtdkhatiirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhatdrok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhat6rokat a kozponti
kcilts6gvetdsrol s2616 t<irvdnyben dvente kell meghatdrozni. Az egyes beszerzdsi t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -
uni6s drtekhatarokat a mindenkori kcilts6gvetesi torvdnyben evente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolg6ltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerzodes eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l r<ividebb id6re kdtetd6 szerzod6s esetdn a
szerzo de s i dotartama al atti e I I ens zolgiitatis ;

b) hatirozatlan idore kdtdtt szerz6dds vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore kdtendo szerzod6s
esetdn a havi ellenszo196ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<izt6rsas6g 2019. dvi kolts6gvetdsdrol sz6l6 2018. dvi L. torvdny 72. g (l)
bekezdese rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti krjzbeszerz6si
drtdkhat6r 2019.janu6r l-j6t6l szolgiitatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megdllapitjiik, hogy fentiek alapjrln jelen szerzodds nem esik a kdzbeszerzesi elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerz6d6 Felek a teleptilesi hulladek gyrijtdsere, sziillit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
kozszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa erdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormiinyzati rendelet
vegrehajt6sitra az aldbbi szerzod6st kiitik meg:

l. A szerz(id6s c6lja

l.l. Magyarorsz6g helyi onkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi kciziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok k<jrdben

ellitando helyi dnkorminyzati feladatok koze tartozik kiilonosen a hullad6kgazd6lkod6s ds a
kornyezet-eg6szsdgtigy (koztisztasrig, telepi.il6si kcirnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

16gcs616irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a teleptil6si cinkorm6nyzat a hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolgiiltat6val kdtott hulladekgazddlkod6si kozszolg6ltatisi szerzod6s ftj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az OnkormSnyzat Kepviselo-testtilete 1812019. (V.30.) sz. hatirozata
alapj6n jott l6tre.

1.3. A jelen szerzodd,s c6lja, hogy Hirics Kdzseg kozigazgatdsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyi.itt:

ingatlanhasznal6) keletkezo telepi.ildsi szilird hulladdk kezeldsere fennrill6 ktizszolg6ltatiissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat es a

Kiizszolgfltatri kozotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k6telezetts6geit szabilyozza.

2.1. Az dnkorminyzat megbizza a Kdzszolgitltat6t az alibb meghatdrozott feladatok

elvd9z6sevel:
Hirics Kozs6g kozigazgat6si teri.ilet6n a teleptl6si hullad6k begytijt6sdvel es elhelyezes

cdlj6b6l t<jrt6no rendszeres elszSllitds6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drriva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-

ds l6tesitmenytillom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, kozszolg6ltat6si szerzodds keret6ben:

- vegyes hulladek gytijt6se, sz6llit6sa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanitds evente 1 alkalommal
- elkiilcinitett /szelektiv/ hulladekgytij t6s

2.2. A Kiizszolg6ltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzdset 2020. janu6r l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapj6n a Kiizszolgfiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkorminyzatr rendeletnek megfeleloenkizir6lagosan jogosult Hirics
Kcizsdg kozigazgat6si teriiletdn a teleptilesi hullad6k gyiijt6sere 6s kezel6sere ir6nyul6
k<izszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kcizszolg6ltatrls megnevezdse: telepi.ilesi hulladek gytijt6sdre 6s kezel6sere irdnyul6
kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termeszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahiztartdsi hulladdkhoz hasonl6 hulladek reszetkepezo vegyes hullad6kdra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdds6re tekintettel.

A kozszolg6ltatSs teljesites6nek teri.ileti kiterjed6se: Hirics K<izs6g kozigazgatiisi tertiletdn.
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A kdzszolg6ltat6s kdr6be tartozo hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdkdnyi Regiondlis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy iitrak6rillomiison, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikodesi
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkormfnyzat kiitelezetts6gvdllal6sa

3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt krizszolgriltatris elliit6srira a Kiizszolgriltatrinak
kizar6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkorminyzat kdtelezetts6get v6llal :

- a kdzszolgdltat6s hat6kony es folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgdltat6 szitmira
szi.ikseges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6silra,

- a ktizszolg6ltat6s kdrebe nem tartozo hullad6kgazddlkod6si tevdkenysdgek
kozszo196ltat6ssal tcirtdno <isszehangol6s6nak elosegit6sere,

- a kdzszolg6ltat6snak a teleptildsen vegzett m6s klzszolgiitatiisokkal val6
cisszehango l6s6nak elosegitesere,

- a Kdzszolgf ltat6 kizrir6lagos krizszolg6ltat6si j oganak biztosit6siira,
- a teleptilds kdzszolg6ltat6s igenybevetel6re kotelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

ne v - d s cimj e gy zek ittaddsir a, ad ate g yezet6 s re,
- kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok iiadisira,
- az Onkormdnyzatirltal rendeletben,vagy egydb.6do., biztositott dijkedvezmeny vagy

mentessdg miatt felmertilo kdltsdgek megtdritdsdre a Koordin6l6 szerv szdmfura,
- a telepiilesi igdnyek kiel6gitesdre alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitisdra. kezeldsdre

szolg6l6 helyek es ldtesftm6nyek meghatirozitsira. Ennek keretdben kijeloli - a
Kiizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgitltat6 6tvegye k<iztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszniil6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hulladdksz6llft6 j6rmu szimira megfelelo ritviszonyok biztositiisara, (ktiloncis
tekintettel a tdli h6- ds sikoss6g-mentesitdsre, valamint a krizrit tirszelv6nydbe bel6g6
fa6gak lev6gris6ra),

- akozszolg6ltatdsi szerzodes kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktildnitett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervezeslrill.

4. A Kiizszolgdltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A k<izszolgiitat6 gondoskodik:
- A hintart6sban keletkezo:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ell6ttlsi idoszak 6 h6nap - aprilistol
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjiln az ingatlanhaszn6l6k rd,szdre az 6ves
h u I lad6kgazd5l kod6si kcizszo I g6ltatSs i d ij 50%- itt kel I meg6l I apitan i. )ii. Elkiildnitettengytijt<itthulladdk

iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
tdrt6no dsszegyrij t6sdr6l, elsz6l lit6siir6l 6s kezeleserol.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hiztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
o ssze gyrij tdsdrol, elsziil I it6s6r6 I 6s kezel6sdro l.
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- Az iitala tizemeltetett hulladekgytijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladek
6tvdte I dro l, 6 ssze gyuj t6sero l, elsz6llitris6r6l es kezel6s6r6l.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- kcinyvelds,sz6mvitel,b6rsziimfejtes
- adminis ztrircio, nyilviintart is, adatbilzi s-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormdnyzattal egyi.ittmtik<idve a fogyaszt6k szimira k<innyen hozzdferheto
tigyfdlszolgdlat ds tdjekoztatdsi rendszer mrikddtet6se (Kozponti tigyfdlszolg6ltat cime: 7632
Pdcs, Siklosi u.58.), valamint akozszolgitltatdssal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztatds.

4.2. A Kiizszolgfltat6 kdtelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgirltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6t6s6ra,
b) akozszolgirltat6s meghatitrozotl rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesitesere,
c) a krirnyezetvddelmi hat6s6g iital meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

kdvetelmdnyek biztosit6s6ra es a minositesi engedely hulladekgazd6lkod6si
kcizszolg6ltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a krizszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztikseges mennyis6gfi 6s minos6gti j6rmri, gep, eszkdz,
berendezes biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mir 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazasara,

e) a kozszolg6ltatds folyamatos, biztons6gos ds bovitheto teljesit6s6hez sziiksdges
fejleszt6sek ds karbantart6sok elvdgz6sdre,

0 a kozszolg6ltatds kor6be tartozo hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek es

l6tesitmdnyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikcidtetds6re 6s a kozszolg{,ltatis teljesit6sdvel cisszefi.iggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si ds adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mukodtetesdhez szi.iksdges felt6telek biztosit 6sdra,
i) a fogyasztok szitmira kcinnyen hozziferhet6 tigyfdlszolgdlat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikodtetes6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok es eszrev6telek elintdzesi rendj6nek meg6llapit6s6ra,
k) a tev6kenysdg ell6t6s6hoz sziiks6ges biztositdssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

ny0jt a felelossegi kdrben bekovetkezett 0nkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ktilonbozo
tirm6rt6kri gyrijtoeddny kdziil v6laszthasson,

m) t<ibblethulladdk elhelyez6sdt szolg6l6, a Kozszolgiiltat6 6ltal biztositott zs6k
forgalmazisitra,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny rillom6nyilnak
haszniiatira.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si engedelyenek szdma: OKTF-KP12538-1012016,
pEiKFT/6055-3 t2017, PE/KTFO lt55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kcizszolg iitat6 megfelelosegi v6lemdny6nek szdma: OHKT - KP I 17 3ll -5120 f 8

A Kozszolg iltat6 minosit6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO 101064-6 12019

5. Mentesi.il a Kiizszolgiitat6 a 4./ pontban meghatdrozott kotelezettsegetol vis maior esetdn,

tov6bb6 ha az Onkormiinyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelitesdhez olyan
ritviszonyokat /h6- es sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozutl, amely a

Kiizszolgiltatri g6pjdrmtiveinek balesetmentes k<jzlekedds6t biztositja. Ez esetben a
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Kiizszolgdltatrf az akaddly elhdruliis6t kdveto legkdzelebbi sz6llit6si napon k<iteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisegti teleptil6si hullad6k el szdllit6srira is.

6. A Kiizszolgr{ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrlllit6srlt:
az cinkorminyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
ha a t6rol6eddnyben a teleptildsi (kommun6lis) hullad6k k<irdbe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si trirmel6k, Sllati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folyekony vagy befagyott zsirad6k, gyflekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyed"eti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszsdget, vagy megrong6lhatja a
gyujtoberendezdst, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanitdsa sor6n veszelyezteti a
kcirnyezetet.)
a hulladek nem a szabv6nyos, zilrt tdrol6edenyben, illetve nem a Kiizszolgfltatrit6l
v6s iiro lt j e I zett zsitkban kertil kihe I yezd s re,
a hullad6k oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a t6roloed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s veszdlye fenn6ll (nem lez6n, illetve s6rtilt eddny)
ha a t6rol6ed6ny k<irtl szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tiritdst akadiiyoz6 m6don
tcibblethulladdk kertilt kihelyezdsre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a trirol6ed6nyek matrici$tnak
hi6nya, illetve sertildse eseten.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vfigezhet| tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alviillalkoz6(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgfltatri az
alv6lIaf koz6 igenybevdtel6t koteles az Onkorm ilnyzat sz6m6rabejelenteni.
7.2. A Felek r<igzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenysdg6ert a Kiizszol giltat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgiltaths teljesit6sevel cisszefliggo adatszolg6ltatds biztositdsa drdek6ben a
Kiizszolgriltat6 az l./ pontban meghatirozott szolg6ltatiisi teriiletre vonatkoz6an elktilonitett
nyilv6ntart6si rendszert k<iteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltatiisi tertiletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyisd gdt.

9. A kcizszolgSltatiis ig6nybevdtel6re kiitelezetteknek a kcizszol giitatils teljesitdsevel
kapcsolatos minos6gi 6szrevdteleit, kifog6sait iriisban a Kiizszolgiltat6 szdkhely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgiltat(t
koteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre kciteles a
Kiizszolgrlltat6 krirnyezetszennyezes eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si tevekenysdgevel
okozati dsszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, d,szrevetel az Onkormdnyzat helyi
hulladekkezeldsi krizszolg6ltat6s rendjerol sz6l6 rendeletenek rendelkez6set kifog6solja, a
Kiizszolgdltatri 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm ilnyzathoz megktildeni.
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10. Kiizszolgiltatds dija

10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es Kdzmti-
szabl,lyozitsi Hivatal javaslatilnak figyelembevdteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazdrllkod6si krizfeladat keretdben az iilam beszedi
a kozszolg6ltatdsi drjat 6s kifizeti a k<jzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgilltat6si dij meg6llapitdsiert felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatirsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a telepiildsi 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk<irenek gyakorlisirhoz sztiksdges.
A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kozszolgiiltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben iilapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgSltat6nak fizetendo szolgilltatitsi dijat.

10.2 A kozszolg6ltat6 eltal alkalmazott k6zszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valamint a 6412008. (1II.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tcirtdnt.

tirit6si diiak:

a) A termiszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendri lakossdei dtiak:

A termeszetes szem6ly ingatlanhaszniiok tekintetdben a k<izszolgdltat6si dijfizetesi
k<itelezetts eget az Onkormanyzat telj esiti.

*a38512014. (XIl.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es dletvitelszertien haszndlo termeszetes

szemdly ingatlanhaszn 6lo reszere, a telepiil6si dnkorm6nyzat iiltal kiadott igazolas alapj6n.

b) Ipari (gazddlkod6 szervezetek\ dfiai:
I l0 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
1100 literes edeny: 985,- Ft + AFA

c)
120 literes ed6ny: 97 ,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tab ble thul I add k gytijtes6re szolg6l6 zsitk ira'. 3 6 1,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatdlyos

AFA-trirvdny rendelkezeseinek megfeleloen jdrnak el.

Edenymeret Darabsz6m Egys6gnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

Havi drj
(Ft + Afa)

ll0-120 liter 65 88'- 24 786,

80 liter 0 64,- 0

60 liter* 0 48,- 0

Osszesen: 24 786,-
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I 1. A[ami hullad6kgazd{lkodfsi kiizfetadat-ell6tfs

I l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijel<iles6rol, feladatk<jr6rol, az adatkezeles m6dj6r6l, valamint az adatszolgiiltatdsi
kdtelezettsdgek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Kormiiny aHt.32lA $ (l) bekezdesben
meghat6rozott feladatokra Koordindl6 szervk6nt az NHKV Nemzeti
Hulladdkgazdrllkod6si Koordin6l6 ds Vagyonkezel6 Zhrtkorien Mrikddo
Reszvdnyt6rsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordiniio szerv a kcizszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szimlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgdltat6s alapj6n 6llitja ki. A kdzszolgitltato hi6nyos
vagy kdsedelmes adatszolgitltatiisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo
adatszolg6ltatiissal 6rintett ingatlanhasznii6 tekintetdben a Koordiniil6 szerv 6ltal
legut6bb kiszitmlilzott kdzszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki sz6ml6t. Az ezzeldsszefliggesben
keletkezo dijkonekci6 esetdn minden helyt6ll6si kcitelezettseg a kdzszolgrlltat6t terheli.
Az igy keletkezo krizszolgrlltat6si dijkiildnb<izet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a
ktizszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes szolgiltatirsi dijba besz6mitja. A kcizszolgriltat6
hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltat6s6b6l eredo, a Koordiniil6 szerv rlltal nem
megfelelo adattartalommal ki6llitott szrimllkkal kapcsolatos valamennyi
kdvetkezmenydrt a kcizszo I gril tat6t terh eli a felelosse g.

11.3 A Koordiniil6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6sb6l
kiindulva megdllapida azon ingatlanok kcirdt, amelyre nincs krizszolgiitatisi dijfizetes
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszeftiggdsben teljesitds tcirt6nt. A Koordiniil6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hat6srlgt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyzo
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdekeben.

A fentiek alapj6n rcigzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
k<izszolg6ltat6nak, es felhivja a kdzszolgeltat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon vdgzert
szolgdltatits6nak megfeleloen korrigdlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6st
legkdsobb az drtesit6s kl,zhezvdteldt kdveto 8 napon beltl.
A korrekciot k<ivetoen - a kdzszolgiitato eltdro adatszolgiiltat6sa hi6nydban - a Koordinril6
szerv a kdzszo I g6ltat6si dij at az ingatlantul aj dono sn ak szitml(nza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszrimlizott es az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatririd5n beliil ki nem
fi zetett kozszolgiiltat6si dij behaj t6sa erdekeben int6zkedik.

I I .5 A Kdzszolg iitat6 reszdre a ktizszolg6ltat6si szerzod6sben rcigzitett feladatok ell6t6sridrt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdiikoditsi kdzszolg6ltat5si dij meg6llapit6s6ert felelos
mini szt er 6ltal me ghat ir ozott szol giitatits i d ij at fi zet.

1 1.6 A kozszolgiltatl az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesftdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogasa nem
mertilt fel. A teljesitesigazol6snak a kdzszolgiitat6 iital a Koordin6l6 szerv r6,szere a
rendszeres adatszolgitltat6s keretdben t<irt6n5 megkiild6se a szolg6ltat6si dt fizetes6nek
felt6tele.
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Az Onkorminyzat koteles a teljesitdsigazolilst a Krizszolg6ltat6 r6sz6re a teljesitessel 6rintett
idoszakot koveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormrlnyzat a teljesit6sigazolds
kiad6sdval alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, tigy a kcizszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirit az Onkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.

11.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s teljes ktizvetlen kciltsdge

megtdritesre keriil, igy a haszonanyag 6rtekesit6s6rol a Koordin6lo szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek atadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat5si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az OnkormAnyzat a kdzszolgriltat6si szerzod6st

annak megkcitds6t vagy m6dosit6s6t kdvetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beli.il

elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rcszdre.

1 2. A kiizs zolgf,ltatisi szerz6 d 6s m e gszii n 6s e

Felek jelen szerzodest 2020. janufr 01. napj6val kezd6do hat6llyal hat6rozott idore, 2029.

december 31. napjflig kiitik.

Felek a szerzod6st kdzos megegyezessel, csak irdsban m6dosithatj5k.

13. Eljriris a szerzddds megsziin6se eset6n

A krizszolg6ltat6si szerzod6s megsztinik
a) a benne meghathrozott id6tartam lej6rt6val,
b) a Kdzszolgiltat6 j o gut6d nelktili megsztin6s6vel,

c) ekill6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdoddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek koztis megegyez6s6vel

13.1 Az Onkormdnyzat a k<izszolg6ltat6si szerzodest a Polg6ri T<irv6nykonyvben
meghatirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6ltat6

. a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg|ltatds ell6t6sa sor6n a kornyezet vedelmere

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s eloir6sait srilyosan

megsertette, 6s ennek t6ny6t a bir6srlg yagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzod6sben megiillapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsertette.

A hulladdkgazd6lkoddsi kcizszolg6ltat6si szerzodest az Onkorm6nyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minSsit6si engedellyel vagy megfelelosdgi v6lemdnnyel.

13.2 A Kozszolgilltat6 a Polgari Trirv6nyk<inyvben meghat6rozottakon tulmenoen a

k<izszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
. az Onkormdnyzat a kdzszolgdltatdsi szerzodesben meghat6rozott kdtelezettsdget -

a Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megserti, 6s ezzel a

Kozszolgitltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazd6lkoddsi
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kdzszolgriltat6s telj esit6s6t; vagy

o a kcizszolgiltatisi szerzodes megkcitesdt kcivetoen hat6lyba ldpett jogszabrily a
kdzszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit irgy v6ltoztatja meg, hogy az a
Kcizszolgriltat6nak a hulladekgazd6lkod6si kdzszol96ltat6s szerzoddsszerti
teljesit6se ktir6be tartozo l6nyeges es jogos drdekeit jelentos mert6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkodrisi szerzoddst a kozszolg6ltat6 felmondja, a teleptilesi
dnkormanyzat halad6ktalanul gondoskodik azij kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljestil6se eseten a k<izszolg6ltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKozszolgitltat6 a hullad6kgazd5lkod6si kcizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
elkitja.

13.4 Ha a teljesitd,s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormrinyzat az eves kdzszolg6ltat6si dij 5}%o-inak
megfelelo meghirisuliisi k<itb6r fizet6s6re kriteles.

14. Eljfrris a szerziid6s megsztin6se esetdn

A kozszolgriltat6si szerzbdes megsztinese vagy megszrintetdse eseten a Kcizszolg6ltat6 azij
kozszolgiitat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgiiltatrist vitltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdiikodasi kcizszolgrlltat6si szerzodds megsztindse esetdn a kcizszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban ldvo iigyek iratait ds nyilv6ntartiisait a Kozszolgriltat6 a
teleptildsi cinkorm6nyzatnak a kdzszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvittik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds kcizcitti t6rgyaliisok
soriln i gyek eznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyalls ridrin 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pecsi Jrir6sbir6s5g, illetve drtdkhatert6l fiiggoen a Pdcsi Tdrvdnyszek
illetekessdgdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek

A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st irdsba kell
foglalni.

A szerzodes teljesites6vel kapcsolatos iigyintdzesre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat reszerol:
n6v: Bride Lajos polg6rmester
telefon: 731497-025
e-mail : korj egyzos eg@v ajszlokj.axelero.net

a Kiizszolg 6ltat6 r6szdrol :

n6v: Bir6 Peter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Drfva Hullad6kgazdilkodrlsi Program

A K<jzszolg6ltat6 kciteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszkdzdket a kozszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kcitelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Tanilcs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodds bdrmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik rdsze
6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sag, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja ffieg, rigy a szerzodds tdbbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik FEI a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabitlyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6krol sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. trirvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkormitnyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXX. t<irv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri T<irv6nykdnyvrol sz6l6 2013. dvi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazatr j o gszab6lyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzodest a Felek annak elolvas6:sa es 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t' j6v6hagyolag irjak al6' 
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