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HULLADEKGAzDALKooAsT rdzszoLGALTATAsr sznnzoors

amely ldtrej 6tt egyrdszt: Hobol Ktizs69 Onkormdnyzata
sz6khely: 7971 Hobol, Dob6 u. 2.
PIR szdm: 555577
ad6sz6m: 1555557 5-2-02
k6pviseli: Nagy Bak2s polgiirmester
mint dnkormtinyzat (a tov6bbiakban: 6nkormdnyzat)

m6srdsa: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gff T6rsasdg
sz6khelye: 7632 Pdcs, Sikl6si rit 52.
c6gj egyz6ksz6m a: 02-09 -0645 5 6
ad6szima: | 1 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sziima: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/;
KSH szrima: I1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolg5ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg6ltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzdll az alul(rott helyen ds napon az alibbi
feltdtelek mellett:

Szerzod6 felek jelen kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megkdt6sekor figyelembe vettdk a

kdzbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kdzbeszerzdsi
drt6khat6rok:

a) eurbpai uni6s jogi aktusban meghat6rozott k6zbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
drt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhatrirok);

D) a k6zponti kdlts6gvet6srdl sz6l6 tdrv6nyben meghatfuozott k6zbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatrirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi t6rrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6(6khatarokat a kdzponti
kdltsdgvetdsr6l sz6l6 tdrvdnyben dvente kell meghat6rozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -
uni6s 6(6kha6rokat a mindenkori kdltsdgvetdsi tdrvdnyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgriltat6s becsiilt drt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tarlalmazza a teljes dijat:

a) hatinozott id6re, ndgy 6we vagy ann6l rdvidebb id6re k6,tend6 szerz6dds esetdn a

szerz6d6s idotartama alatti ellenszol96ltat6s;
b) hatirozatlan id6re k6tiitt szerzod6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtend6 szerz<id6s

eset6n a havi ellenszo196ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K6ztiirsas6g 2019. 6vi kdlts6gvetds6r6l sz6l6 2018. 6vi L. tdrvdny 72. $ (l)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rt6khat6r 2019. janu6r I -j6t6l szolg6ltat6s megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megiillapitjrik, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6dds nem esik a kdzbeszerz6si eljti,ttis
hatiilya alii.
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SzerziSdb Felek a teleptildsi hulladdk gytijtdsdre, szallitrisra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolgriltatris folyamatoss6giinak biaositrisa drdek6ben a telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi cinkorm6nyzati rendelet
v6grehajtisira az al6bbi szerz<iddst kcitik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi <inkorminyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. S (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kcizfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok kdzd tartozik kiildndsen a hulladdkgazddlkodas 6s a
kdrnyezet-eg6szs6giigy (k6aisaasrig, telepiil6si kdmyezet tisztas6gri.trak biztositrisa, rovar- ds
169csdl6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CL)O(XV. tdrvdny (a toviibbiakban: Ht.) 33. S (l) bekezddse
szerint a telepiildsi dnkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltat6s ellitris6t a
kdzszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgrittatisi szerzddds ritjan biztositja.

Hobol Kdzsdg k<izigazgatdsi teriiletdn az
hasznil6knill (a tovribbiakban egyiitt:
hullad6k kezeldsdre fenndll6 k6zszolgdltat6ssal

1.2. Jelen szerzbd€s az Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete ... . ....... (... . . .... . . ...) Kt.sz.
hatiirozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerz6dds c6lja, hogy
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl,
ingatlanhasznril6) keletkez6 telepiil6si szikird
kapcsolatban - a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkorm nyzat Es a
Kiizszolgriltat6 k6zdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezettsdg eit szabitlyozza.

.,

2.1. Az 6nkormdnyzat megbizza a Kiizszolg6lta t6t az alAbb meghatiirozott feladatok
elvdgzdsdvel:
Hobol Kiizsdg kbzigazgatAsi teriilet6n a telepiildsi hullad6k begytijtds6vel ds elhelyezds
cdljdb6l tdrtdn6 rendszeres elsz6llitiisiival a szerz6ddsben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezel6sdvel 6s rirtalmatlanitiisdval - a Mecsek-Drriva Hulladdkgazd6lkodrisi Program eszkiiz-
6s l6tesitm6nydllomtinydnak ig6nybevdtel6vel-, k6zszolg6ltatrlsi szerz6dds keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijtdse, szillitdsa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanitds 6vente kdt alkalommal
- elktildn(tett /szelektiv/ hullad6kgyrijtds

2.2. A Kdzszolgriltat6 a 2.1. pontban meghatriLrozott feladatok elvdgzdsdt 2020. janudr I -jdn
megkezdi.

2.3, A jelen szerz6dds alapjrin a Kiizszolgriltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak ds az dnkormrinyzati rendeletnek megfelel6en kizrir6lagosan jogosult Hobol
KiSzsdg kbzigazgatasi teriiletdn a telepiildsi hulladdk gyiijtds6re 6s kezel6s6re irrinyul6
kdzszol 96ltatiisok ell6tdsara.

A kdzszolgdltatiis megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijtdsdre ds kezelds6re iranyul6
kdzszolgriltat6i feladatok ell6tdsa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingattanhasznril6
a hailaft{si hulladdkhoz hasonl6 hullad6k rdszdt k6pez<i vegyes hulladdk6ra is, a Ht.39.g (3)
bekezddsdre tekintettel.
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A kdzszolgdltatris teljesit6s6nek tertileti kiterjeddse: Hobol Kdzs9gkdzigazgatesi teriiletdn.
A kd,zszolgriltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezel6se: a Kdkdnyi Regiondlis
Hulladdkkezel6 K6zpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdmyezetvddelmi, mtikdd6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkOtelezetts6gv6llatdsa
3,1. Az dnkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s elliit6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kizrir6tagos jogot biaosit.

3.2. Az 6nkormdnyzat kdtelezetts6get v6llal:
- a kdzszolgAltatiis hat6kony 6s folyamatos elkitds6hoz a Kiizszolgfltati szAmdra

sziiksdges inform6ci6k 6s adatok szol96ltatdsdra,
- a kdzszolgdltat6s kdrdbe nem lartozo hultad6kgazdtilkoddsi tevdkenysdgek

k6zszolg6ltatrissal tdrt6n6 SsszehangoLisdnak e[6segit6s6re,

- a. k6zszolg6ltatasnak a telepiil6sen vegzetl m6s kdzszolg6ltatasokkal val6

6sszehangoliis6nak el6se git6s6re,
- a Kdzszolgittat6 kizar6lagos kdzszolg6ltatiisi jog6nak biaosit6s6ra,
- a telepiil6s kdzszolg6ltatas ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkozas6ban

n6v- 6s cimjegyzdk 6tad6siira, adategyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapjriul szolg6l6 adatok atad6sera,

- az Onkormrinyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmeriil<i kdltsdgek megtdritds6re a Koordin6l6 szew szitrnfira,

- a telepilldsi igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyrijtds6re, szillitirsir;ra, kezel6s6re

szolgel6 hetyek 6s l6tes(tm6nyek meghat6roz6s6ra. Ennek keret6ben kijeltlli - a

Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokal a gylijt6pontokat, amelyek alkalmasak ara,
hogy a k6zszolg6ltat6 ritvegye kdAeriileten a hullad6kot azon ingatlanhasm6l6kt6l,

mely ingatlanokioz aKdzszolgittatri 6ltal alkalmazott g6pjdrmiivel nem tud behajtani,

- a 6uttaaef sz6llit6 j6rmii szitmhra megfelel<i utviszonyok biaositasara, (kiiltinds

tekintettel a tdli h6- 6s sikossdg-mentesit6sre, valamint a kdzirt rirszelv6ny6be bel6g6

farlgak levrig6s6ra),
- a ktizszolg6itat6si szerzod6s kdzzdt6tetdrol a helyben szokdsos m6don gondoskodik,

- gondoskodik M elkiiltiniteu hullad6kgyiijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez€sd16l.

4. AKiizszolgriltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgriltat6 gondoskodik:

- A haztartrisban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egYszer

lUatitO es id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellatilsi id6szak 6 h6nap -
iprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.9 (4) bekezddse alapjin az ingatlanhaszn6l6k

risz6re az 6vis hullad6kgazdrilkod6si k<izszolg6ltat6si dij 50%-et kell megellapitani.)

ii. Elkiildnitettengytijtdtthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente kdt alkalommal
tdrt6no 6sszegyiijt6s6r6l, elszillitasiir6[ 6s kezel6s6r6l.

- A gazd6lkod6 szlrvezetekndl keletkez6 hl^arti.si hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k

<isszegyiijtds6rol, elszdllit6s6r6l 6s kezel6s6rol.
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- Az Altala iizemeltetett hulladdkgyrijt6 ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hulladdk
dtv6tel6r6l, 6sszegyiijtdsdr6l, elszillit6srir6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvel6s, sz6mvitel, bdrszrimfejtds
- adminisztrdci6, nyilvrintart6s, adatbiizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltattis

c.) az Onkorm nyzattal egyiittmrikddve a fogyaszt6k szimira kdnnyen hozzafdrheto
iigyfdlszolgdlat ds t6jdkoaatrisi rendszer mrikddtetdse (Kdzponti iigylelszolgritat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint a krizszolgriltatrissal kapcsolatos lakossrigi trij6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltat6 k6telezettsdget vrillal tov6bbii:
a) a ktizszolg6ltatiis folyamatos ds teljes kcini ell6t6srilra.
b) a kdzszolgriltatiis meghatdrozotr rendszer, m6dszer ds gyakoriseg szerinti teljesitds6re,c) a kdmyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghatiirozott min<,sitdsi o.a,ily szerinti

kiivetelm6nyek biaosit6srira ds a min6sit6si engeddly hulladdkgazd6lkodrisi
kdzszolg6ltatiisi szerz<idds hatiilyossiig6nak ideje alatti folyamatos megldt6re,-d) a kdzszolgriltatds teljesit6sdhez sziiks6ges mennyis6gii 6s min6s6gti jrirmti, gdp, eszt<iz,
berendezds biaosit6sdra, a sziiks6ges ldtszlLmf 6s kepzettsegri szakimter alkal mazAsira.e) a 

_ _kdzszolgriltatris folyamatos, biztonsiigos es iovitheto teljesitds6hez saiks6ges
fejlesztdsek 6s karbantartiisok elvdgzdsdre,

f) a kdzszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 hullad6k kezeldsdre meghatrirozott helyek ds
l6tesitmdnyek ig6nybev6tel6re,

g) nyilvrintartdsi rendszer miikddtetdsdre ds a kdzszolgdltatAs teljesitdsdvel dsszeftiggo
adatszolgdltatris rendszeres teljesitds6re,

h) a nyilvrintartrisi, adatkezeldsi ds adatszolg6ltatSrsi rendszer ldtrehozdsrihoz ds folyamatos
mrik6dtetds6hez sziiks6ges feltdtelek biztosit6s6ra,

i) a fogyasa6k sziimrira kdnnyen hozzitf€rhetb tigyf6lszolgdlat ds trijdkoaatrisi rendszer
mrikddtet€sdre,

jl a fogyaszt6i kifogrisok ds dszrevdtelek elintdz6si rendj6nek megrillapit6srira,k) a tevdkenysdg elldtds6hoz sziiksdges biaositdssal rentelkezik,-ameiy megielelo fedezetet
nyrijt a felel6ssdgi k6rben bekdvetkezett onkormrlnyzatnak okozott 

-esetleges 
k6rok

enyhitdsdre,
I) biaosida, hogy a vegyes hulladdk gyiijtds6hez az ingatlanhasmril6 legalibb 2 kiil<jnb6z<i

rirmdrt6kii gytijt6ed6ny kdziil vrilaszthasson,
m) tirbblethulladdk elhelyez6sdt szolg6l6, a Kdzszolgaltat6 dltal biaositott zs6.k

forgalmazrisrira,
n) a Mecsek-Driva Hulladdkgazdrilkod6si Program eszk6z- 6s l6tesitmdny iillomiinyrinak

hasznrilatiira.

I 59_,:,:l^gl,lt6 hulladdkgaztdlkod6si enged6lvdnek sziima: oKTF-Kp/2s38-10/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, pEtKTF O I 155_7 t20t8, pEfl<TFO/0036 3_2t201g.
A Kdzszolgriltat6 megfelel6s6gi v6lemdny6nek szrima: Kp-3863 3_SlZOlg.A K6zszolg6ltat6 min6sit6si engeddly6nek sz6ma: pE/KTFo/0572 7-212019,,
PE/KTFO/047s 9 -6 t2019., PE/KTFO/0674 8-i t20tg.
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5. Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4.i pontban meghat6rozott kdtelezetts6g6t6l vis maior
eset6n, tovebba, ha az Onkormdnyzat nem biztosit az ingattanok megkdzelit6sdhez olyan
ftviszonyokat /h6- es sikossrig mentess6g, illetve egy6b okb6l jti,rhatatlan a kdzit/, amely a

Kiizszolgriltat6 g6pj6rmiiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biaositja. Ez esetben a

Kiizszolgriltatr5 az akadhly elhriruldsrit kciveto legkdzelebbi szallitrisi napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k6teles az elozo elmaradt szillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepiilesi hullad6k elszillit6sara is.

A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszillit6s6t:
az 6nkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l eltdro t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hulladdk kdr6be nem tartoz6 anyag

kertlt elhelyezdsre (pl. lon6 hamu, ko-, 6pitdsi tdrmeldk, allati tetem, mar6, m6rgez6

anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gytldkony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyu ttfugy, amely vesz6lyezteti a
hulladdkszillitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szseg6t, vagy megrongrllhatja a

gytijt6berendez6st, kezel6 berendez6st, illetve ertalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a

kdmyezetet.)
a hujlad6k nem a szabvS.Lnyos, zrirt t6rol6ed6nyben, illepe nem a Kdzszolgeltat6t6l

vrisiirolt jelzett zsrikban kertil kihelyezdsre,
a hulladik oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgatasakor a kisz6r6dds

veszdlye fenn6lt (nem lez6rt, illetve s€riilt eddny)

ha a trirot6eddny kdrtil szabri{ytalanul, annak mozgatiist 6s iiritdst akad6lyoz6 m6don

tdbblethulladek keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a tarol6ed6nyek matricaj6nak

hi6nya, illetve s6riil6se esetdn.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek 
.

7.1. K6zszolgriltat6 jogoiult alvriltalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolgiltal6 az

alv6llalkoz6 ig?nybevdtel6t kdteles az Onkormrinyzat szitmira bejelenteni'

?,2, A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolg6ltat6 rigy felel,

mintha maga j6rt volna el.

g. A Kiizszolgiltatis teljesit6sevel dsszeftiggo adatszolg6ltat6s biaosit6sa 6rdek€ben a

K6zszolgriltat6 ait./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si terflletre vonatkoz6an elkiildnitett

nyilvrintirtrisi rendszert kdteles veietni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletrdl elsz6llitott

6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9, A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kdzszolgAltat6s teljesites6vel

kapcsolatos min6*gi eszreveteteit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiltatri sz6khely6re (7632

pdcs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 P6cs, Pi. 176. postacimre kell cimemi,6s a Kiizszolgiltat6

kciteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzkedosre kdteles a

Kiizszolgdltat6 kdmyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolgriltatasi tev6kenysdgdvel

okozati 6sszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az $nkormanyzat helyi

hulladdkkezel6si kOzszolgriltatds rendj6r6l sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifogtlsolja, a

Kiizszolgiltatri 30 napon beltil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett-

az 6nkorm6nyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltatisdija
10,1. A hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgriltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmii-
szabdlyozrisi Hivatal javaslatdnak figyelembevdtel6vel az illetdkes miniszter rendeletben
Allapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHt.32lA. $-a alapjrln az Allami hulladdkgazd6lkodrisi kdzfeladat keret6ben az rillam beszedi
a kdzszolgdltatasi dijat 6s kifizeti a kdzszolgriltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolgdltatrisi dij meg6llapitrisridrt felel6s miniszter rlltal meghatdrozott szotg6ltatrlsi dijat,
Az iilam e feladatainak ellat6sara koordiniil6 szervezetet (a tovdbbiakban: Koordinril6 izerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgriltat6, a telepiildsi dnkormiinyzat, valamint a hulladdkgazdrilkodrisi
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6i informriLci6t, ami a KoorJiniil6 szerv
feladatkdr6nek gyakorlisiihoz sziiksdges.
A.miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett kdzszolgaltatAsi dij felosztasrinak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslat6nak figyetembevdteldvel rendeletben 6 apitja meg a
Koordindl6 szerv riltal a kdzszolgriltat6nak fizetend6 szotgriltatrisi dijat.

10,2 A kdzszolgriltat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltatrisi dij megdllapit6sa a Ht.46-4g.{ 6s
9l .$, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezBseinek megfelel<ien rdrt6nt.

Uritdsi diiak:

a) A termdszetes szemdry ingatranhasznt dk drtalJizetend6 rakosstioi diiak;
A termdszetes szemdly ingatlanhasznril6k tekintetdben a k,zszolgiitatrisi dijfizetdsi
kdtelezettsdget az o*orminyzat teljesiti.

Eddnymdret Darabsziim Egys6gnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

110 liter 346 88,-
80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49,'

*a 385t2014' (xll. 31.) Kom. rendelet szerint lak6ingatlant egyedill 6s dtetvitelszeriien haszn6l6 termiszetesszemdly ingatlanhaszn.lo rdszdre, a terepiilcsi dnrorm6n-yzat attai tiaoon igazords alapj6n.

b) Ioari (gqzddlkod| szervezetek) diiai:
110 literes ed6ny: 9g,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Fr + AtrA
ll00 literes ed6ny: 995,_Fr+AFA

110 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
1100 literes ed6ny:

88,. Ft + AFA
97,. Ft + AFA

887,- Ft + AFA

d) Tci b b I e t h u I I add k gyiijt6sdre szol gril6 zsirk ar a: 3 6 l, _ Ft+Afaldb.

9zjizti-d6 Felek az,_6ltalanos. forgalmi ad6 megfizerdse tekintetdben mindenkor a hat6ryosAFA-t6rvdny rendelkez6seinek megfelel6en jArnak el.
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11. Allamihultad6kgazddtkoddsi kiizfeladat-ellit6s
ll.l Az dtlami hutlad6kgazd6lkodrisi ktizfeladat ell6tes6ra l6trehozott szervezet

kijeliil6sdrol, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kiitelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 69/2016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj iin a Korm6ny a Hl 321A. $ (l) bekezd6sben

meghat6rozott feladatoka Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si

Koordin6t6 6s Vagyonkezel6 Ztrtkdrien Mtikdd6 Rdszv6nytarsas6got jeltilte ki.

ll.2 A Koordin6t6 szerv a kdzszolg6ltat6si dij aka vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolg6ltatris alapjrin rillitja ki. A k6zszolg6ltat6 hidttyos vagy

kdsedetmes adatszolgriltat6sa eset6n a Koordin6t6 szerv a nem megfelel<i adatszolgdltat6ssal

drintett ingatlanhasmrll6 tekintetdben a Koordiniil6 szerv 6ltal legut6bb kiszriml6zott

kOzszolg6ltatrisi dij161 6llit ki szrimldt. Az ezzeldsszeffigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn

mindenlelyt6ll6si k6telezettsdg a Kdzszolgriltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolg6ltat6si

dijkiil6nbdiet pozitiv m6rleget a Koordin6l6 szerv a kdzszolgdltat6nak fizetend6 esed6kes

szolg6ltat6si di]ba beszamitji. A kdzszolgdltat6 hidnyos vagy helytelen adatszolgeltataseb6l

eredZ, a Kooidinril6 szerv dltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6rnl6kkal

kapcsolatos valamennyi kdvetkezmeny6rt a Kdzszolgriltat6t terheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szer\t az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatdsb6l

kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kdzszolg6ltatasi dijfizet6s

meghatdrozva" az aiatszolg6ltatasban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

ossiefiiggdsben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen .adatot
k6mi a-z- illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltatrisb6l hi6nyz6

ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitdsa 6rdek6ben'

A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

ktizszolg6ttat6naik, ds fel-hivja a kSzszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett

,rotgattltaranut megfelelden konig6lja a 20. g (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st

legkZs6bb az 6rtesitds kdzhezv6tel6t kdvet6 8 napon beliil'

A-konekci6t kdvet6en - a kdzszolgriltat6 elt6r6 adatszolgaltatasa hiriny6ban - a Koordin6l6

szerv a k6zszolg6ltatasi dij at az ingatlantulaj donosnak sz rnlizza ki'

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zlolt. es az ingatlanhaszndl6 6ltal hatdrid6n beliil ki nem

hzetett kcizszo196ltatAsi dij behajtAsa drdekeben int6zkedik'

ll.5 A K6zszolgdltat6 r6sz6re a kdzszolg6ltat6si szerzoddsben rdgzitett feladatok ellates66rt

a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatiisi dij meg6llapit6s66rt lelel6s

miniszter eltal meghatiiLrozott szolg6ltat6si dijat fizet'

ll.6 A k6zszotg6ltat6 ^z 6nkorm6nyzat, mint elletas6( felel6s 6ltal kiadott

iitjesitisigazolti.ssaiigazolja, hogy a kdzszolgriltato tetjesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

meriitt fe"l. A teljesit6sigizolasnak a k<izszolgaltat6 iiltal a Koordindl6 szerv resz€re a

rendszeres adatszolg6ltatas keretdben t6rt6no megki.ilddse a szolg6ltatasi dij fizet6s6nek

felt6tele.
a, ort orrnany-t k6teles a teljesitdsigazol6st a Kdzszolg6ltat6 r6sz6re a teljesit6ssel. 6rintett

id6szakot k6v!t6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az onkorm i-iryzat a teljesitdsigazol6s

kiadris6val alapos indok ndlkiil k6sedelembe esik, fgy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez6 kiir6t az Onkorm6nyzat fel6 6rvdnyesiteni'

t'*.-
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdrilkod6si kdzszotgiiltatAs teljes kdzvetlen kdltsdge
megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag drtdkesitdsdr6l a Koordinril6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordin6[6 sierv eltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsb6l ered6 bevdtel a Koordinril6 szervet illeti
meg.

tl.8 A Koordindl6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatiisi szerz6d6s Ht. 9218. g (2)
bekezdds szerinti megfelel6s6g6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alapjin az Onkormrinyzat a kdzszolgailtatrisi szerz6d6st
annak megkdtdsdt vagy m6dositiisrit kcivetcien haladdktala;ul, de legkdsEbb g napon beliil
elektronikus tton megkiildi a Koordinril6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerz6ddst 2020' januir 01. napj6val kezd6dri hat6llyal, hatrLrozott id6re,2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerz6d6st k6zds megegyezdssel, csak irdsban m6dosithatjrik.

13: Akiizszolgiltat{siszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolgiiltat6si szerz6dds megsztinik
a) a benne meghatdrozott id6tartam lejrirtrival,
b) a Kdzszolgiitat6 jogut6d ndlkiili migsziindsdvel.
c) e-kilkissal. ha a teljesitds mdg nem keidOdon meg.
d) felmondrissal
e) a felek k6z6s megegyez6sdvel.

13'1. Az onkormiiny zat a klzszorgrirtatdsi szerz6ddst a polgriri rdrvdnykdnyvben
meghatarozott fermondasi okokon trilmencien akkor monihada fel, ha i K6z;lg;ri;"'- a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgiiltatiis ellitdsa sordn i kdmyezet vddehEre vonattoz6jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 har6srigi d6nt6s el6ir6salt ,nlyo:;;;;ren.ir", e,ennek tdnytt a bir6s6g vagy a hat6srig joger<1sen megiillapitotta;- a szerz6d6,sben megrillapiton kdtele;eusdgdt -neki 

fehinato m6don srilyosanmegsdrtette;
- a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolgiiltatiisi szerz6d6st az onkormiinyzat fermondja, ha aKdzszolgriltat6 nem rendelkizik min6sitdsi engeddllyel vagy megfeler6s6gi

vdlemdnnyel.

!?'2 .A.- K6zszolg6ltat6 a 
. 
polgriri T.rvdnykcinyvben meghat,rozottakon tflmen6en akozszolg6ltatdsi szerz6ddst akkor mondhada fei, ha 

"

- az onkormrinyzat a kdzszorg rtataii szerz6ddsben meghateirozott kdterezettsdgdt - aKdzszolgiiltat6 felsz6lit6sa ellendre.-.. srilyosan megsdrti es eit 
" 

ior.l"rga-ri**l
krirt okoz,.vagy akadaryozza a hulraddkgaid,lkod6srkozszolgriltatiis teljesitdsdt; vagy- a k'zszotg'ltatiisi szerz6d6s megk.Gsdt k6vet6en t,*uTi;' rd;il-l;;r;;i, 

^kdzszolgriltatrisi szerz6dis..tartalm.i elemeit rigy vriltoaatja _"g,';ogy-1, uKdzsmls,ltat6nak a hullad6kga-zai$oaasl kdzs#griltatris .*.roil.i)"-:il;"lire..
kdrdbe tartoz6 l6nyeges ds jogoi drdekeit jelent6s mjidkben sdrti.

l3:3 Ha a hullad6kgazd6rkod6si szerz6d6sr a ktizszolgriltat6 felmondja, a telepiirdsi.nkormrirryzat haladdktalanur gondoskodik az trj kezszorgiat6 kivrilasadsrir6l.
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A fentiek teljesiildse esetdn a kdzszolg6ltatAsi szerz6d6s felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kdzszolgeltat6 a huttaddkgazd6lkod6si kdzszolgdltatrisi v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormrlnyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormiinyzat az 6ves kdzszolg6ltatrisi dij 5oyo-anak
megfelel6 meghitsul6si kdtb6r fizetds6re kdteles.

14. Eljir6s a szerz6d6s megsziin5se eset6n
A k6zszolgdltatrisi szerz6d6s megsziin6se vagy megsztintet6se eset6n a Klzszolgaltat6 az ij
kdzszolgdltat6 kiv6lasZ6siig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltat6st viiltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgiiltat6si szerz<idds megsziindse eset6n a kdzszolg6ltat6s
ell6tas6val kapcsolatos, lolyamatban ldv<i iigyek iratait 6s nyilvantartdsait a Kdzszolgiiltat6 a
telepiil6si d,nkormdnyzatnak a k6zszo196ltatrisi szerz6dds megsztn6se napj rin ritadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymris k6z6tti targyaldsok
sor6n igyekemek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek targyal6s ritj6n 60 napon beliil nem tudjak rendemi, a bir6sdgi
elj rirris lefolytatrisrira a Pdcsi Jrir6sb(r6s6g, illetve drtdkhatArt6l ffigg6en a Pdcsi Tdrvdnyszdk
illetdkess6gdt kdtik ki.

16, Ertesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irrisba kell
foglalni.
A szerz<idds teljesitdsevel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nkorm6 ny zat r6.szdriil:
ndv: Nagy Baklzs polg6rmester
telefon: 06-73/5 I 0-022
e-mail: polgarmester@hobol.hu

a Kiizszolgiltat6 rdszdr6l:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon:72/ 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cim6t, e-mail cimdt, telefonsz6rn6t stb.) a Felek kiz r6lag a

szerzrid6s teljesit6sdvel 6sszeftigg6 kapcsolattartiis c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek drvenyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdrilkodrisiProgram
A Kdzszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6su16 l6tesitm6nyeket ds eszkdzciket a kdzszolg6ltat6s teljesitdse kapcs6n.

Felek kcitelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsulisi Taniics hatiirozatainak.

6,',-



18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

drv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6srig
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja meg, rigy a szerz6d6s tdbbi r6sze 6rv6nyes 6s

kikdnyszerithet6, kiv6ve, ha andlkiil b6rmelyik F6l a szerzoddst nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerz6ddsben nem szabiiyozotl kdrddsekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszig dnkormd.nyzatair6l sz6t6 201 l. dvi CLXXXX. tdrvdny (M<itv), valamint a

Polgri,ri Tdrvdnyk6nyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
iryazati jogszabitly o k iranyad6ak.

Hobol,2019. 6v ..!.etr......h6nup ..L9, rup
D_6lIq, Nonprofir Kft.
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