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HULLADEKGAZDALKOOASI XOZSZOLGALTATASI SZTNZOONS

amely l6trej6tt egyrdszt: Huszt6t Kiizs6g Onkorm nyzata
sz6khely: 7678 Huszt6t, Kossuth Lajos u.1 I .

PIR szim: 334583
ad6sziim: I 5334589- I -02
k6pviseli : Kiss Ferenc polg6rmester
mint 6nkorm6nyzat (a tovribbiakban: Onkormr{nyzat)

miisr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolg{ltatri
Nonprofi t Korlitolt Feleldss6gii Tdrsasdg
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si tt 52.
cdgj egyz6ksz6m a: 02-09 -0645 5 6
ad6sz6ma: | | 541 587 -2-02
KUJ szrima: 100279306
KTJ sziima: 100468989 /P6cs-Kdkdny Regionrilis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/;
KSH szdma: I 1541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bi16 Pdter ligyvezeto
mint K6zszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszo196ltat6

- tovribbiakban egyi.ittesen: Felek - klzott az alulirott helyen 6s napon az al bbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kcizszolgriltatdsi szerzodds megkdt6sekor figyelembe vett6k a
kcizbeszerz6sekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. g-at, mely szerint a krizbeszerz6si
drtdkhatiirok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott kcizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
6rt6khat6rok (a toviibbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

6) a kcizponti kdlts6gvetdsr6l sz6l6 tdrv6nyben meghat6rozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatdrok (a tovAbbiakban: nemzeti drtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatfuokat a kdzponti
kdltsdgvet6srol sz6l6 t6rv6nyben 6vente kell meghatiirozni. Az egyes beszerzdsi tiirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -
uni6s drt6khatiirokat a mindenkori k<lltsdgvet6si tdrv6nyben dvente rdgziteni kell.
A Kbt. i7. $ (3) bekezd6se szerint a szolgeltates becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott id6re, ndgy 6vre vagy ann6l rdvidebb id6re kdtend6 szerzod6s esetdn a
szerz6dds id6tartama alatti ellenszolg6ltat6s;

b) hatdrozatlan id6re kdtdft szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtend6 szerzrid6s
esetdn a havi ellenszol griltatis negyvennyolcszorosa.

A Magyar KdaArsasiig 201 9. dvi kciltsdgvetdsdrol sz6l6 201 8. 6vi L. tdrvdny 72. g ( I )
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi
6rtdkhat6r 20l9.janudr I -jdt6l szolgaltatris megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjan jelen szerzSd6s nem esik a kdzbeszerz6si eljrirris
hatrilya ali.
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1.2. Jelen szerzod6s az dnkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete
hatAr o zata al apj in j 6tt l6tre.

Szerz6d6 Felek a telepi.ildsi hultaddk gyiijtdsdre, szillitdsra ds kezeldsre vonatkoz6
kdzszolgdltat6s folyamatossiig6nak biztositiisa drdekdben a teteptildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds kdtelezetts6gek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormiinyzati rendelet
vdgrehajt6sdra az akibbi szerz6d6st kritik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszrig helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kcir6ben

etl6tand6 helyi 6nlormanyzati feladatok kdzd tartozik kiilcindsen a hullad6kgazdt{lkod6s 6s a
kdmyezet-egdszsdgiigy (kirdisZasrig, telepiil6si kdmyezet tisztas6grinak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6lo 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazddtkodisi kdzszolgriltat6s ellet6sdt a

kcizszolgiiltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerz6dds ritjrin biztositja.
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1.3. A jelen szerzodes c6tja, hogy Husa6t K6zs6g kdzigazgatisi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kndl (a toviibbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez<i telepiil6si szikird hulladdk kezeldsdre fenniill6 kdzszolgiiltat6ssal
kapcsolatban - a hatiilyos jogszabrilyoknak megfelel6en - az Onkorm lnyzat 6s a

Kiizszo196ltat6 k6zritti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k6telezetts6 geit szabiiyozza.

't

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltatit az al6bb meghat6rozott feladatok
elv69zdsdvel:
Huszt6t Kdzsdg kdzigazgat6si teriiletdn a telepiildsi hulladdk begyiijt6sdvel ds elhelyez6s
c6lj6b6l tdrt6n6 rendszeres elsz6llitiisdval a szerz6ddsben r6gzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanitiisiival - a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz-
6s ldtesitm6ny6llomriny6nak igdnybev6tel6vel-, kcizszolgiiltatiisi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hulladdk gytijtdse, sziillitrisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitds 6vente egy alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hulladdkgyiijtds

2.2. A Kizszolgl5'ltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzdsdt 2020. janu6r 1-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6dds alapj rin a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak 6s az dnkormrinyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Huszt6t Kdzs6g k<izigazgat5si teriiletdn a telepiildsi hullad6k gyiijt6sdre 6s kezel6s6re irrlnyul6
kdzszolgiiltatiisok elliitiisiira.

A kdzszolgdltatiis megnevez6se: teleptil6si hulladdk gyrijt6s6re ds keze16sdre iriinyul6
kdzszolgtlltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszniil6
a hdztartiLsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdsz6t kdpez<5 vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolgriltat6s teljesitdsdnek teri.ileti kiterjeddse: Husa6t Kdzsdg kdzigazgatilsi teriitetdn.
A kdzszolg6ltatrls kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezeldse: a K6k6nyi Regionilis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llomiison, illetve m6s, kdmyezetvddelmi, mtik6d6si
enged6llyel rendelkez6 hutlad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorm6nyzatkiitelezetts6gvdllaldsa
3.1. Az Onkorm nyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltatris ell6t6s:ira a Kiizszolgriltat6nak
kizrir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorm6nyzat k6telezettsdget v6llal:
- a krizszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos elldtisehoz a Ktizszolgdltat6 szAmdra

sziiks6ges informrici6k ds adatok szolgriltat6silra,
- a kdzszolg6ltatas kdr6be nem artoz6 hullad6kgazd6lkod6si tevdkenysdgek

kdzszolg6ltat6ssal tdrt6n6 dsszehangol6s6nak el6segit6sdre,
- a kozszolgriltat6snak a telepiildsen vdgzett miis kdzszolgdltatdsokkal val6

risszehangol6s6nak elosegit6s6re,
- a Kiizszolgriltat6 kiz6r6lagos kdzszolg6ltatiisi jog6nak biaosit6s6ra,
- a telepiil6s k6zszolg6ltatas ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszndl6i vonatkozis6ban

ndv- 6s cimjegyz6k 6tad6sdra, adategyezetdsre,
- kedvezm6ny, mentessdg esetdn annak alapjriul szolgrll6 adatok 6tad6sAra,
- az Onkormrinyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmerti[6 krilts6gek megt6ritesdre a Koordin6l6 szerv sz6m6ra,
- a teleptildsi igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gy[jt6s6re, szrillitrisrira, kezel6s6re

szolgiil6 helyek ds l6tesitmdnyek meghatrirozrisrira. Ennek keret6ben kijeldli - a
Kiizszolgriltat6val egyeaetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra.
hogy a K6zszolg6ltat6 ritvegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgiltat6 riltal alkalmazott g6pjrirmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillit6 j6rmii szAm ra megfelel6 utviszonyok biaosit5siira, (ktililnds
tekintettel a tdli h6- 6s sikossiig-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelvdnydbe bel6g6
fa6gak lev6g6sara),

- a kdzszolgriltat6si szerz6d6s kdzzetdtelerol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktildnitett hulladdkgyiijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezds6r<il.

4. AKiizszolgriltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolgriltat6 gondoskodik:

- A h6ztartrisban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliitrisi id6szak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
16sz6re az 6ves hulladikgazd6lkodisi k<izszolg6ltatdsi dii 50%-at kell meg6llapitani.)

ii. Elkiit6nitettengylijtdtthulladdk
iii. Lom hulladdk dvente egy alkalommal
tdrtdn6 dsszegyrijtdsdr6l, elszrillit6siir6l 6s kezel6s6rol.

- A gazd6lkod6 szervezeteknel keletkez6 hi;zlartlsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
6 s sze gy iij t6 sd ro l, elsz6llit6s6r6l 6s kezelds6r6l.
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- Az iitala iizemeltetett hulladdkgyrijt6 ponton, hulladdkgytijto udvarban a hullad6k
6tv6tel616l, 6sszegytijtds616l, elszillitdsrir6l 6s keze[6sdr5l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k<inyvel6s,szAmvitel,b6rszamfejt6s
- adminisar6ci6, nyilvrintart6s, adatb6zis-kezelds
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltatiis

c.) az Onkormrinyzattal egytittmiikddve a fogyasa6k szAmira kdnnyen hozzAferheto
iigyfdlszolgrilat 6s t6jdkozratasi rendszer miikddtet6se (Kdzponti iigyfdlszolgrilat cime:7632
P6cs, Sikl6si rlt 58.), valamint a kdzszolgriltatrissal kapcsolatos lakoss6gi trijdkoaatris.

4.2. A Kilzszolgiltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bbri:
a) a kdzszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes kdni ell6trisira,
b) a kdzszolg6ltatds meghatrirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6sdre,
c) a kdmyezetv6delmi hat6s6g riltal meghatiirozott min6sit6si osaely szerinti

kdvetelmdnyek biztositesd(a ds a min<isit6si engeddly hulladdkgazdtilkod6si
kdzszolgiiltat6si szerz6dds hatdlyossiigiinak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a k6zszolg6ltat6s teljesitesdhez sziiks6ges mennyis6gri ds min<isdgii jrirmri, gdp, eszk6z,
berendez6s biaositSsiira, a sziiks6ges l6tszimf 6s kdpzettsdgti szakember alkalmazrisrira,

e) a k6zszolgrlltatris folyamatos, biztonsdgos ds b6vithet<i teljesitdsdhez sziiksdges
fej lesadsek 6s karbantart6sok elvdgzdsdre,

f) a kdzszolgrlltattis kdrdbe tartoz6 hulladdk kezel6sdre meghatdrozott helyek ds
l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,

g) nyilvrintartrisi rendszer miikddtetdsdre 6s a kdzszolgdltatiis teljesitdsdvel dsszefiigg<i
adatszolg6ltatis rendszeres teljesitds6re,

h) a nyilvrintartrisi, adatkezeldsi 6s adatszolgdltatiisi rendszer l6trehozisrihoz 6s folyamatos
mtik6dtet6sdhez sziiks6ges feltdtelek biaositrisrira,

i) a fogyaszt6k sz{mAra kdnnyen hozzAfdrhetd tigyfdtszotgdlat ds trij6koaatdsi rendszer
mrikddtetds6re,

j) a fogyasa6i kifogdsok ds dszrevdtelek elint6z6si rendjdnek meg6llapitasara,
k) a tevdkenys6g etlat6s6hoz sziiksdges biaositrissal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nytjt a felel6ssdgi kdrben bekdvetkezett Onkormiinyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitdsdre,

t) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gyrijtdsdhez az ingatlanhasznril6 lega|ibb 2 kiil6nb6z6
iirmdrtdkri gyrijt<ieddny kdziil vrilaszthasson,

m) tobblethulladdk elhelyez6s6t szolgdl6, a Kdzszolgriltat6 rittal biaositott zsiift
forgalmazrisdra,

n) a Mecsek-Drdva Hulladdkgazddlkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny rillomrinyrinak
haszniilatrira.

A Kdzszolgiiltat6 hulladdkgazd6lkodisi engeddly6nek szama: oKTF-Kp/2538-10/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, PE|KTFO I tS5-7 t20t8, PE/KTFO/0036 3_2t2019.
A K6zszolg6[tat6 megfelel6s6gi vdlemdny6nek szdma: KP-38633-512019,
A K6zszolg6ltat6 min6sitdsi engeddlydnek szilma: PE/KTF,O/0572i-212019.,
PE/KTFO/o4759 -6 I 2019.,, pEtKTF O I 067 48-2 t2019.
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5. Mentesiil a Kiizszolgriltat6 a 4./ pontban meghatdrozoft kdtelezetts6gdt6l vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az Onkorm lnyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan
ftviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6t jrirhatatlar a kozit/, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pjdrmtiveinek balesetmentes kdzlekeddsdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadAly elhrirukisrit kdvet<i legk6zelebbi sz6llitdsi napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az eloz6 elmaradt szrillitdsi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgii telepiitdsi hullad6k elszallitris6ra is.

A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitiisrit:
- az <inkormdnyzat rendelet6ben el<iirtt6l eltdr6 tArol6eddny kihelyez6se eset6n,
- ha a tiirol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pitdsi tormel6k, iillati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyri tdrgy, amely vesz6lyeaeti a

hulladdkszritlitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrongiihatja a

gyiijtoberendezdst, kezel6 berendez6st, illetve rirtalmatlanitesa sordn veszdlyezl.eli a

kdmyezetet.)
- a hulladdk nem a szabvinyos, zart tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l

viisiirolt jelzett zsiikban keriil kihelyez6sre,
- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a trirol6eddny mozgat6sakor a kisz6r6dis

vesz6lye fennrill (nem lez6rt, illetve s6riilt ed6ny)
- ha a tiirol6edeny kdriil szab6lytalanul, annak mozgatAst 6s iiritdst akad6lyoz6 m6don

tdbbtethullad6k kerult kihelyezdsre
- amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tarol6ed6nyek matric6j6nak

hi6nya, illetve s6riil6se esetdn.

7. Az alvrillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgrittat6 jogosult alvriltatkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolgd'ltat6 az

alv6llalkoz6 igdnybev6teldt kdteles az 6nkormrinyzat szim6ra bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvillalkoz6 tev6kenys6g6drt a Kiizszolgriltat6 igy felel,
mintha maga j rirt volna el.

8. A Kiizszotgriltatds teljesit6sdvel risszefiigg6 adatszolg6ltat6s bizositasa 6rdek6ben a

Kiizszolgriltatri az l./ pontban meghatarozott szo196ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkii16nitett
nyilvdntartdsi rendszert kdteles vezetni, rnely lartalmazza a szolgdltat6si teriiletr6l elszdllitott
ds rirtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kdzszolg6ltatds ig6nybev6telere k<itelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos min6sdgi dszrev6teleit, kilogrisait irdsban a Kiizszolgriltat6 sz6khely6re (7632

P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. i76. postacimre kell cimezni, 6s a Ktizszolgdltat6
koteles azokat ir6sban, l5 napon beltl megv6laszolni. Haladdktalanul intdzkeddsre kdteles a

Kiizszolgdltatri kornyezetszennyezds eset6ben, ha az a kozszolgriltatiisi tevekenys6gdvel
okozati 6sszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrev6tel az Onkorm6nyzat hetyi
hullad6kkezel6si kdzszolgriltatris rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifogrisolja. a

Kiizszolgiltatr6 30 napon beliil kdteles az Ugyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett-
az 6nkorm6nyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatdsdija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi dijat a Magyar Energetikai ds K6zmii-
szab{lyozirsi Hivatal javaslatrinak figyelembev6teldvel az illetdkes miniszter rendeletben
rlllapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHt.32lA. $-a alapjan az iilami hullad6kgazdrilkoddsi kdzfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat ds kifizeti a kdzszolgiiltat6knak a hullad6kgazdrilkodrisi
kdzszolgiiltatdsi dij megrillapitrisddrt felel6s minisaer 6ltal meghatirozott szolgattatasi dijar,
Az Allam e feladatainak elldtrisrlra koordinril6 szervezetet (a tovdbbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k<izszolg6ltat6, a telepiil6si dnkormrinyzat, valamint a hultad6kgazdrilkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatkdr6nek gyakorlSs6hoz sziiks6ges.
A minisaer rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgiiltat6si dij felosztiisrinak elvdt. A
miniszter a Koordindl6 szerv javaslatdnak figyelembevdteldvel rendeletben iillapitja meg a
Koordinril6 szerv 6ltal a k6zszolgiiltat6nak fizetendti szolgriltat6si dijat.

10.2 A kdzszolgriltat6 riltal alkalmazon kcizszolgrlltatiisi dij megdllapiteisa a Ht.46-4g.g 6s
91.9, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek migfelel<ien rdrt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dttal .fizetend6 lakossdei diiak:
A term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6k tekintetdben a kdzszolgriltat6si dijfizet6si
kdtelezettsdget az dnkormrinyzat teljesiti.

Ed6nymdret Darabsz6m Egysdgnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

I l0 liter J-) 88,-
80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49;

*a 385/2014. (xtl. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedol es €letvitelszerijen hasael6 termdszeres
szemdly ingatlanhaszn6lo rdszdre, a telepiildsi onkorm6nyzat 6lral kiadott igazolas alapjrin.

b) Ioari (eazddlkodi szervezeteH diiai:
ll0literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 titeres ed6ny: 985,- Ft+ A[,A

I l0 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
I100 literes ed6ny:

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

887,. Ft + AFA

d) Tabblethulladdk gytijt6s6re szolg6l6 zs6k ira:361,- Ft+Afaldb.

s.zerzldo Felek az riltaLinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor
AFA+O*6ny rendelkez6seinek megfelel6en jrim-ak el.
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ll. Allami hullad6kgazddlkod6si kiizfeladat-elldtis
ll.l Az rillami hultad6kgazd6lkod5si kdzfeladat ell6t6s6ra l€trehozott szervezet
kijetdldsdr6l, fetada&<ir6r<il, az adatkezells m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gek rdszletes szabdlyair6l sz6l6 69/2016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Kormriny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghatarozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazddlkod6si
Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Zrirtkdnien Miikdd6 Rdszvdnytarsasrigot jel6lte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a krizszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgriltatds alapjdn 6llitja ki. A kiizszolgriltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltatiisa eset6n a Koordinrll6 szerv a nem megfelelo adatszolgriltat6ssal
6rintett ingatlanhasznril6 tekintet6ben a Koordinril6 szerv riltal legut6bb kisz6mliizott
kdzszolgiiltatiisi dij161 6llit ki szriLrnldt. Az ezzeldsszeffigg6sben keletkez6 dijkonekci6 esetdn
minden helytrilllsi k6telezettsdg a K<izszolgriltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolg6ltat6si
dijkiildnb<)zet pozitiv m6rleget a Koordin6l6 szerv a kdzszolgAltat6nak fizetend6 eseddkes
szolgalEdsi dijba besz6mitja. A kdzszolgriltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgriltatrisdb6l
ered6, a Koordinril6 szerv 6ltal nem meglelel6 adattartalommal ki6llitott szfunkikkal
kapcsolatos valamennyi krivetkezmdny6rt a K<izszol96ltat6t terheli a felekissdg.

ll.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megdllapitja azon ingatlanok kcirdt, amelyre nincs kdzszolgriltatrisi dijfizetds
meghat6rozva az ad,atszolgiltatesban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeliigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordinril6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6
ingallanok 6s sziiks6ges adataik megrillapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjiin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szery megkUldi a
kdzszolg:iltat6nak, ds felhivja a krizszolgiiltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgiiltatiis6nak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszotgeltatast
legkds6bb az drtesitds klzhezvdlellt kdvet6 8 napon beliil.
A korrekci6t k6vetoen - a kdzszolg6ltat6 eltdro adatszolgiiltat6sa hiany6ban - a Koordinril6
szerv a kozszolgriltatasi dijat az ingatlantulajdonosnak szimliuza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszimliizolt es az ingatlanhaszn6l6 riltal hat6rid6n beltil ki nem
fizetett kcizszol96ltatdsi dij behajtrlsa 6rdek6ben intdzkedik.

ll.5 A Kdzszolgiiltat6 r6sz6re a kdzszolgriltat6si szerzoddsben rdgzitett feladatok ell6tds66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgriltatrlsi dij meg6llapit6sridrt felel6s
miniszter 6ltal meghatiirozott szolgiilEtesi dijat fizet.

I1.6 A kcizszolgiiltat6 az Onkormrinyzat, mint elldtrls6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesitisigazoltissal igazolja, hogy a k6zszolgeltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kdzszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdsz&e a

rendszeres adatszolg6ltatris keret6ben tdrtdno megkiilddse a szolg6[tat6si dij fizetdsdnek
feltdtele.
Az Onkormrinyzat k6teles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolgdltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot k6vet<i 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm 6nyzat a telj esitdsigazoliis
kiad6siival alapos indok ndlkiil k6sedelembe esik, tgy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezd krir6t az 6nkormdnyzat feld drv6nyesiteni.
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ll.7 A szolgiiltatdsi dijban a hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolgiiltatiis teljes k6zvetlen kdltsdge
megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6r6l a Koordinril6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a k6zszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordinril6 szerv iiltal kijel<ilt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si k<izszolgiltatrisi szerztid6s Ht. 9218. g (2)
bekezd6s szerinti megfelel6sdg6t vizsgrllja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapl n az Onkorm6nyzat a kdzszolgdltatesi szerz6ddst
annak megkdt6s6t vagy m6dosit6siit kcivet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordinril6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgrlltatrisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janurir 01. napj6val kezd<id6 hatillyal, hatdrozott iddre,2029.
december 31. napjdig k6tik.

Felek a szerz6ddst kdz6s megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolgriltat:isiszerz6d6s megszffn6se
A k6zszolgdltatrisi szerz6d6s megszrinik
a/ a benne meghaterozott id6tartam lejrirt6val,
b) a Kdzszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megsztinds6vel,
c/ el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd<id6tt meg,
d) felmonddssal
e) a felek k6zds megegyezds6vel.

13.1 Az 6nkorm6ny zzt a kiSzszolgrittat6si szerz6ddst a Polgari Tdrvdnyk<inyvben
meghatarozott felmonddsi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6ltat6

- a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgdltat6s elltitiisa sonln a kdmyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a rA vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s elSir6sait srilyosan megsdrtette, 6s
ennek t6ny6t a bir6srlg vagy a hat6srig joger<isen megdllapitotta;

- a szerziSd€sben megrlllapitott kdtelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette;

- a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatrisi szerz6d6st az Onkormrinyzat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si engeddllyel vagy megfelel6s6gi
v6lemdnnyel.

13.2 A Kdzszolgriltat6 a Polgari Tdrvdnyk6nyvben meghatdrozottakon trilmeniien a
kdzszolgdltatrisi szerzrid6st akkor mondhatja fel, ha

- az dnkormatyzat a ki:zszolgrlltatrisi szerz<iddsben meghaterozott kdtelezetts6gdt - a
Kdzszolgriltat6 felsz6litdsa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak
kriLrt okoz, vagy akadiiyozzz a hulladdkgazdrilkodrlsi kdzszolg6ltates teljesitds6t; vagy

- a k6zszolg6ltat6si szerz6d6s megkdtdsdt kdvet6en hatrilyba ldpett jogszabily a
kdzszolg6ltatrisi szerz6dds tartalmi elemeit rigy v6ltoztatja meg, hogy az a
Kdzszolg6ltat6nak a hullad6kgazdrilkoddsi k6zszolgdltatds szerz6ddsszerii teljesitdse
k6r6be tartoz6 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkod6si szerz6ddst a kdzszolgriltat6 felmondja, a telepiildsi
dnkormrinyzat haladdktalanul gondoskodik az ij kozszolgAltat6 kiv6lasaisdr6l.
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A fentiek teljestildse eset6n a kdzszolg6ltat6si szerzodds felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi id6 alatt a K6zszolgriltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13,4 Ha a teljesitds az onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkormanyzat az dves k<izszolg6ltat6si dij 50%-anak
megfeteki meghiisuliisi k6tbdr fizet6sdre k6teles.

14. Elj6rds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgaltatasi szerzcid6s megszr.in6se vagy megsziintet6se eset6n a Kdzszotgeittat6 az [j
kcizszolgriltat6 kiv6lasztris6ig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltat6st vriltozatlanut elLitja.
A hulladdkgazddtkoddsi kdzszolg6ltatdsi szerz<idds megsz[in6se esetdn a kdzszolg6ltatris
ellAt6sAval kapcsolatos, lolyamatban ldv6 iigyek iratait 6s nyilv6ntartasait a Kdzszolgiittat6 a
telepiildsi Snkorminyzatnak a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megszr.in6se napjdn 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymas k6z6tti trirgyakisok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitdt a Felek tdrgyaliis rltjrin 60 napon beltl nem tudj6k rendemi, a bir6s6gi
etjdrris lefolytatds6ra a Pdcsi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khatrirt6l fiigg6en a Pdcsi Tdrv6nysz6k
illetdkessdgdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kelt
foglalni.
A szerz<idds teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az On korm 6ny zat reszeriSl:
n6v: Kiss Ferenc polgrirmester
telefon: 06-721598-l l3
e-mail: korjegyzo@orfu.hu

a Kiizszolgiltat6 rdszdrol:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cimdt, telefonsztn6t stb.) a Felek kizAr6lag a
szerz6dds teljesitdsdvel 6sszefiigg6 kapcsolattartds cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos drdekek 6rv6nyesit6se drdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sonin a
kapcsol6d6 jogszab6tyok 6s adatvddelmi szab|lyzataik rendelkezdsei szerint jiimak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkodrisiProgram
A Kdzszolgdltat6 kdteles igenybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitmdnyeket 6s eszk6z<jket akiSzszolgiitatits teljesit6se kapcs6n.

Felek k6telezettsdget v6llalnak, hogy aliivetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hat6rozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6dds bdrmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6srig
annak 6rvdnytelens6g6t dllapitja meg, rigy a szerz<id6s t6bbi rdsze 6rvdnyes 6s

kikdnyszerithet<i, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fdl a szerz6d6st nem kdtdfte volna meg.
A jelen szerz6d6sben nem szabiilyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6t sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kcizbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLU. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszdg dnkormrlnyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a

Polgriri Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. dvi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati jogszabily ok irdnyad6ak.

Huszt6t, 2019. 6v /l ,l . h6nap Z[.nap

/-: -!_
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgdltatri
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