
HULLADf KGAZDALKoUAsT xozszolcArrarAsr szBRz6ors

amely ldtrejcitt egyrdszt: Illocska Kiizs6g dnkorm lnyzata
szdkhely; 7775 Illocska, Fo u. 13.
PIR sz6m: 334176
adoszdm: | 533 41 7 0- | -02
kdpviseli: Juhos J6zsef polgdrmester

miisrdszt: D6l-Kom D6l-Duninttli Kommun{lis Szolgdltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gfi Tdrsas6g
szdkhelye: 7632 Pdcs, Sikl6si rit 52.
c6gj egyzdksz6rna: 02-09 -0645 5 6
adosz6ma: 1 I 541 587 -2-02
KUJ s2ima 100279306
KTJ szama, 100468989 /P6cs-Kcik6ny Regionalis
Hulladekl<ezelo Kdzponti
KSH szdma: I 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint K<izszolgiiltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgriltatri

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<izcitt az alulirott helyen es napon az alibbiak
felt6telek mellett:

Szerzrido felek jelen kcizszolgiiltatdsi szerzodes n.regk6tesekor figyelembe vettek a

k<izbeszerzdsek6l sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-aL mely szerint a krizbeszerzesi
6rtdkhatrirok:

a,) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s beszerzdsi
6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drtdkhatarok);

b) a kdzponti k6lts6gvetdsr6l sz6l6 tcirvenyben meghatdrozott kcizbeszerz6si 6s koncesszios

beszerzesi ert6khaterok (a tovebbiakban: nemzeti drtdkhadrok).
(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhat6rokat a kcizponti

k6ltsegvetdsr6l sz6l6 tcirv6nyben 6vente kell meghatrirozni. Az egyes beszerz6si tdrgyak
eseteben alkalmazand6 - (2) bekezdds szelinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghaterozott -
unios drtdkhatiirokat a mindenkori kdltsdgvetdsi tdrvdnyben dvente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgdltatiis becsiilt 6rt6ke olyan szerzodds eset6ben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatbrozotl id6re, ndgy 6vre vagy anndl rrjvidebb idole kdtendo szerzod6s esetdn a

szerzodds idotartama alatti ellenszol96ltatiisl
b) hat rozatlan idore kotdtt szerz5dds vagy ndgy dvndl hosszabb idore kcitendo szerzcides

eset6n a havi ellenszol96ltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztiirsas6g 2019. €vi kdltsdgvetds6rol sz6l6 2018. dvi L. torvdny 72. $ (l)
bekezdese r6gziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi
6(6klatar 2019. janu6r l-jdt6l szolgaltatiis megrendelese eset6ben: I 5,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kcizbeszerzdsi eljar6s

hatdlya al6.

O rc- Z?- tl-/ - a lL-rl t-rs.

mint rinkorm6r.ryzat (a tovabbiakban: Onkormflnyzat)
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Szerzod6 Felek a teleptildsi hullad6k gytijtes6re, szdllitiisra 6s kezelesre vonatkoz6
krizszol96ltatrlLs folyamatoss6gdnak biztosftiisa 6rdekiben a telepiilesi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok is kcitelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi <inkormdnyzari rendelet
vdgrehajtAsAra az alilbbi szerzodest kotik meg:

l. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorsz6g hetyi cinkormiinyzatair6l sz6lo 201l. evi CLXXXIX. tdrvdny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi ktizilgyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok ktireben
elliitand6 helyi dnkormanyzati feladatok kriz6 tartozik kUlcincisen a kdrnyezet-egdszsdgtigy
(kriztisztas6g, telepiilesi kcirnyezet tisztasiig6nak biztositAsa, rovar- 6s rrigcsrlLl6irtris) ds a

hulladdkgazdrllkodds.

A hulladek6l sz6l,6 2012. evi CLXXXV. t6rvdny (a tovribbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddse
szerint a telepiildsi <inkorm6nyzat a hulladekgazddlkoddsi kdzszolgiiltatris ell6teset a
ktizszolgiiltat6val k6tdtt hullad6kgazdrilkod6si kcizszolgriltatiisi szerz6dds ritjriLn biztosida.

1.2. Jelen szerz<idds az dnkorm6nyzat Kdpviselci-testiilete l912019.(V.13.) Kt.sz. hatirozata
alapj rLn jritt l6tre.

1.3. A jelen szerzcidds cdlja, hogy Illocska Kcizsd g kozigazgatlsi tertilet6n az
ingatlanrulajdonosoknril, binokosoknal, haszn6l6kndl (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszniil6) keletkez6 telepiildsi sziliird hullad6k kezeldsdre fennrill6 kozszol96ltatiissal
kapcsolatban - a hatrilyos jogszab6lyoknak megfeleloen - az 6nkorm6nyzat es a
Kiizszolgdltat6 k6zdtti kapcsolatot, a Felekjogait es kdtelezetts69 eit szabirlyozza.

1

2.1. Az onkormdnyzat megbizza a Kiizszolg:llta t6t az alibb meghat6rozott feladatok
elv6gzds6vel:

Illocska Krizs6g kozigazgatisi tertilet6n a telepiil6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s elhelyezds
cdlj6b6l t6ft6no rendszeres elszrillitdsdval a szerz<id6sben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezeldsdvel 6s ilrtalmatlanitiisdval - a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdrltkodiisi Program eszkciz -
ds ldtesitmdny6llomrinyanak igdnybevetelevel - krizszolgaltatrlsi szerzodds keret6ben:

- vegyes hulladek gyrijtdse, szrillitdsa ds kez-eldse hetente I alkalommal
- lomtalanitiiLs dvente 1 alkalommal
- elkiilcinitett /szelektiv/ hultadekgyiijt6s

2.2. A Kiizszolgalt^t6 a 2.1. pontban meghatdrozoft f'eladatok elv6gzdsdt 2020. janu6r l-jen
megkezdi.

2'3. A jelen szerz<id6s alapj rln a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrllyoknak ds az <inkormdnyzati rendeletnek megfeleloen kizrir6lagosan jogosult
Illocska Ktizs6g kcizigazgatdsi tertiletdn a telepii16si hulladdk gyiijt6s6re 6s kezJesire iraiyutO
kcizszolgriltatasok elletAstira.
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A kiizszol96ltat6s megnevezdse: telepti16si hullad6k gyiijtds6re ds kezel6s6re irrinyul6
ktizszolgdltat6i feladatok ellatasa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhasznal6
a hriztartasi hutladdkhoz hasonl6 hulladdk r6szdt k6pezo vegyes hulladdkiira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezddsdre tekintettel.

A kozszolg6ltat6s teljesit6sdnek tertileti kiterjed6se: Illocska Kozsdg koztgazgat6si tertiletdn.
A krizszolgriltatrls kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezelese: a Kdk6nyi Regiondls
Hulladdkkezel6 Kdzpontban vagy 6trak6dllomason, illetve m6s, kornyezetv6delmi, mukctddsi
enged6llyel rendelkezo hulladdkkezelo Idtesitm6nyben.

3. Az 6nkorminyzat kiitelezetts6gvrlllaLisa

3.1, Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kcizszolg6ltat6s ell6tris6ra a Kiizszolgriltat6nak
kizar6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorm6nyzat kdtelezettsdget viillal:

- a kdzszolgdltatiis hat6kony ds folyamatos ell6tAsrihoz a Kiizszolgiltat6 szitmdra
sziiksdges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltatasiira.

- a kdzszolgiiltat6s kcirdbe nem tattoz6 hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6gek
kozszol96ltat6ssal tdrt6n6 osszehangol6siinak elSsegit6s6re,

- a kozszolg6ltat6snak a telepiildsen \egzett m6s kOzszolg6ltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak el6segit6s6re,

- a Kiizszolgdltat6 kiz6r6lagos kcizszo196ltatdsi jog6nak biztosit6s6ra,
- a teleptilds kiizszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kdtelezett ingatlanhaszndl6i vonatkozdsaban

ndv- 6s cimjegyz6k ritad6sdLa, adategyezetdsre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok dtad6sdra,
- az Onkorm6nyzat Al,r-l rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertilo koltsdgek megtdritesdre a Koordindl6 szerv sz6m6ra,
- a teleptildsi igdnyek kieldgit6s6re alkalmas hulladdk gytijt6s6re, szitllitisara, kezeldsere

szolg6t6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghat6rozdsara. Ennek keretdben kijelcili - a

Ktizszolgdlta t6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra.

hogy a Krizszolg6ltat6 ritvegye kciztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszndl6kt6l.
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgriltat6 6ltal alkalmazott gdpjrirmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszrillit6 j6rmri szirmira megfelelo ttviszonyok biztos[t6s6ra, (kuloncis

tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesit6sre, valamint a krizrit r.irszelv6ny6be bel6g6
fa6gak lev6gdsdra),

- a kcizszolg6ltatiisi szerzodds kozzd.l€lellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiilonitett hullad6kgyiijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezds616l.

4. A Kiizszo196ltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.

a) A kcizszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hriztandsban keletkezo:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
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(Udij16 6s id6szakosan haszndlt ingatlanok esetdben az elkitrisi id6szak 6 h6nap - aprilistol
szeptemberig - ahol a Ht. 47.S (4) bekezdese alapjin az ingatlanhaszn6l6k rdszdre az dves

hullad6kgazdilkodisi kdzszolgdltatesi dij 50%-nt kell meg6llapitani.)
ii. Elkiildnitetten gyrijttitt hulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

tcirtdn<i tisszegyrijt6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezeles6rol.

A gazdrilkod6 szervezetekndl keletkezo hiztartiisi hulladekhoz hasonl6 vegyes hulladek
osszegy[jt6s6r6l, elszallitasar6l ds kezeldserol,

- Az iitala ijzemeltetett hulladdkgytijto ponton, hulladdkgyrij tri udvarban a hulladdk
iitvitel616l, cisszegyiijtds6r'ol, elszrillitrisrir6l ds kezel6sdro[.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvelds,szlmvitel,bdrsziimfejtes
- adminisztriici6, nyilviintartrls, adatbazis-kezelds
- .jogi iigyvitel
- adatszolgdltat:ls

c.) az Onkormrlnyzattal egytittm[kodve a fogyaszt6k szdmdra kcinnyen hozzdfdrheto
iigyfdlszolgrilat 6s t6jdkoztatAsi rendszer miikcjdtet6se (K6zponti tigyfilszolgdlat cime:7632
Pecs, Sikl6si [t 58.), valamint a kdzszolgeltatdssal kapcsolatos lakossiigi t6jdkoztatds.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kdtelezettseget v6llal tovribbd:

a) a krizszolgriltat:is folyamatos es telies k<irti elliitrisara,
b) a kdzszolgiiltat6s meghat6rozott lendszer, m6dszer ds gyakorisiig szerinti teljesit6s6re,
c) a kcirnyezetvddelmi hat6srig dltal meghatdrozott min6sitdsi osztAly szerinti

kcivetelminyek biztositasrira es a minositdsi engeddly hutladdkgazdrilkodrisi
kcizszolgiiltatiisi szerzodis hat6lyossagiinak ideje atatti folyamatos megldtdre,

d) a krizszolg6ltates teljesitdsihez sziikseges mennyis6gti 6s min6segri jrtmii, gip, eszk<iz,
berendezds biztosit6s6ra, a sziiksdges ldtszriLmri 6s kdpzetts69[ szakember alkalmazds6ra,

e) a kozszolgrlLltatiis folyamatos, biztonsiigos ds bovithetrj teljesitdsdhez sztiksdges
fej lesztdsek ds karbantartiisok elv6gzds6re,

f) a krizszolg6ltat6s k<irdbe tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek ds
letesitm6nyek igenybevdtel6re,

g) nyilvdntartiisi rendszer miikcidtetdsdre ds a kozszolgiiltates teljesitdsdvel 6sszeftiggo
adatszol96ltat6s rendszeres teljesit6sere,

h) a nyilvrintartdsi, adatkezelesi es adatszolgaltatesi rendszer ldtrehoziis6hoz ds folyamatos
mrik6dtet6s6hez sziiks6ges feltetelek biztositasiira,

i) a fogyaszt6k sziimiira k6nnyen hozzafdrheto tigyfdtszolgrilat 6s tdjdkoztatasi rendszer
mrikridtetds6re,
a fogyaszt6i kifogdsok ds dszrevdtelek elintdzdsi rendjdnek meg6llapit6s6ra,
a tevekenysdg elletesahoz sziiksdges biztositassal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet
nyujt a felel6ssdgi kdrben bek<ivetkezeu onkormdnyzatnak okozott isetleges krirok
enyhit6sdre,
biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyrijtis6hez az ingatlanhaszndl6 legalibb 2 ktil<jnbctz6
iirm6rt6k( gyrij t6ed6ny k6ziil vdlaszthasson,
tdbblethulladdk elhelyezdset szolgrilo, a Kcizszolgriltat6 6ltal biztositott zsilk
forgalmaz6sriLra,

i)
k)

r)

m)
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n) a Mecsek-Drriva Hulladdkgazdrilkodrisi Program eszkriz- 6s l6tesitm6ny 6llornrinyanak
haszndlatdra.

A Kcizszolgriltat6 hulladdkgazd6lkodasi enged€ly6nek sziima: OKTF-KP/2538-10/2016,
PE/KFT/6055-3 12017, PETKTF O I 155-7 t2018, PE/KTFO/00363-2t2019.
A Kozszol96ltat6 megfelel6sdgi velem6nyenek szama: OHKT - KP/173115/20f8
A Krizszolgaltat6 minositdsi engeddly6nek szrima: PE/KTFOl01064-612019

5. Mentesi.il a Kiizszolgdltatti a 4./ pontban meghatiirozott k0telezettsdg6t6l vis maior eset6n,
tovribbri ha az Onkormanyzat nem biztosit az ingatlanok megkcizelitesdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossag mentesseg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kcizrit/, amely a

Kiizszolg{ltat6 gdpj6rmiiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad{ly elhrirulas6t koveto legkrizelebbi szrillitrisi napon kciteles
szolgiiltatni, mely alkalommal k6teles az elozo elmaradt sztillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgii telepiildsi hullad6k elszrillitrisrira is.

6. A Kiizszolg:iltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:

- az rinkormiinyzat rendelet6ben eloirttol eltero tdrol6eddny kihelyezdse eset6n,

- ha a tiirol6eddnyben a telepti16si (kommunalis) hulladdk kordbe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, epit6si tdrmeldk, dllati tetem, maro, m6rgezo

anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsiradek, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, sulyu tdrgy, amely veszdlyezteti a

hullad6kszrillit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongdlhatja a

gyiijtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanitrisa sor6n veszdlyezteti a krirnyezetet.)

- a hutladdk nem a szabv6nyos, zirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolg6ltat6t6l
vas6rolt jelzett zsdkban keri.il kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a tdrol6ed6ny mozgatdsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fennall (nern lez6rt. illetve sdrtilt ed6ny)

- ha a t6roloeddny krirtil szabelytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akad6lyoz6 rnodon

tobblethul laddk kertilt kihelyezdsre

- amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek rnatricajanak
hianya, illetve sdriil6se esetdn.

7. Az alvrillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6ny bev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolg:iltat6 jogosult alv6llalkoz6kat igdnybe venni. A Kiizszolgrilta t6 az alv6llalkoz6
igdnybevetelet k6teles az 6nkorminyzat szdmira bejelenteni.

7.2. A Fetek rdgzitik, hogy az alv:illalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgdltatti rigy felel,
mintha maga j iirt volna el.

8. A Kiizszolgf ltatis teljesitesevel <isszefiigg6 adatszolgiiltatds biztosit6sa erdekdben a

Kiizszolgdltat6 az L/ pontban meghatArozott szolgriltat6si tert.iletre vonatkoz6an elki.ilonitett

nyilvantartrisi rendszefi koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltat6si tertiletrol elszallitott
es iirlalmatlanitott tetepuldsi hulladdk rnennyrsegdt.

9. A kdzszolgaltat6s igdnybev6tel6re kdtelezettek a k<izszolgdltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos

minos6gi 6szrev6teleiket, kifogasaikat ir6sban a KiizszolgriltatrS szdkhely6re (7632 Pecs.

Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Ktizszolg6ltat6 kriteles

irasban l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzkeddsre kijteles a Ktizszolg:iltat6
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krirnyezetszennyezds esetdben, ha az

<isszefligg6sben van. Amennyiben a

hulladdkkezeldsi kozszolgdltatris rendj6Lol
Kiizszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az
az Onkorminyzathoz megktildeni.

a krizszolgiiltatiisi tev6kenysdg6vel okozati
panasz, dszrevdtel az Onkormrhyzat helyi
sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifogdsolja, a

tigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesitdse mellett-

10. Ktizszolgiltatris dija

l0.l
A hul laddkgazd6lkoddsi kcizszolgiiltatiisi
Hivatal javaslatiinak fi gyelembevdtel6vel
Koordin6l6 szerv szedi be.

dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmii-szabiilyozasi
az illetekes miniszter rendeletben rillapitja meg es a

AHl321A. $-a alapjrin az Allami hulladdkgazdrilkodiisi krizfeladat keret6ben az iillam beszedi
a kdzszolgriltat6si dijat es kifizeti a kdzszolgriltatoknak a hulladdkgazdrilkodrisi
krizszolgiiltatdsi dij megriltapitasriert felelos miniszter iiltal meghat6rozott szolgriltatrisi dijat,
Az 6llam e feladatainak elldtdsdra koordin6l6 szervezetet (a tovebbiakban: Koordinril6 szerv)
hoz letre.
A helyi kcizszolgdltato, a teleptildsi cinkormdnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkodasi
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatkcir6nek gyakorlisiihoz szi.iks6ges.
A miniszter rendeletben rillapida meg a beszedett kozszolgdltat6si dij feloszt6srinak elvdt. A
miniszter a l(oordindl6 szerv javaslatdnak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6lo szerv 6ltal a kcizszolg6ltatonak fizetendci szolgriltatrisi dijat.

10.2

A kdzszolgiiltat6 altal alkalmazott kiizszolgdltatrisi dij megrillapitiisa a Ht. a6-48.$ ds 91.$,
valarnint a 64/2008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irtdnt.

Urit6si diiak:

a) A rermdszetes szemdly ingatlanha,sznal1k dltalfizetendd lakossdsi dijak;

A termdszetes szem6ly ingatlanhaszniil6k tekintetdben a kdzszolgdltatiisi dijfizetesi
kdtelezettsdget az 0nkormdnyzat teljesiti.

*a 38512014 (Xll. 31.) Korm. rendelet szerint lakoingatlant egyediil ds iletvitelszer(en haszndld termcszeres
szemdly ingatlanhasznelo reszere, a telepiildsi 6nkormiinyzar iiltal kiadott igazolds alapjdn.

Ed6nymdret Darabsziim Egysdgnyi iiritdsi dij
(Ft + 41u1

Havi drj
(Ft + Afa)

I I0-l 20 lit€r 80 88,- 3 0.680,-
80 liter 0 65,- 0

60 litcr* 0 49,- 0

Osszesen: 30.680,-
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b) lpari (gazddlkod6 szervezeteb diiai;
1 l0 titeres ed6ny: 9E,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,-Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

110 literes ed6ny:
120 literes eddny:

I 100 literes edenv:

88,- Ft + AFA
97,-Ft + AFA
887,- Fr + AFA

d) Tdbblethutladdk gytij tdseLe szolgdl6 zsdk 6ra'.361,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgahni ado meglizet6se tekintet6ben mindenkor a hatdlyos
AFA trirv6ny rendelkez6seinek megfeleloen jarnak el.

11. Allami hullad6kgazdrilkod6si kiizfeladat-c116tris
ll.l Az 6llami hullad6kgazdrilkodasi kijzfeladat elldt6s6ra l6trehozott szervezet

kijel6l6sdr6l, feladatkdr6rol, az adatkezelds m6dj6r61, valamint az adatszolgaltz.tasi

kdtelezettsdgek r6szletes szab6lyair6l szolo 6912016. (III. 31.) Kotm. rendelet

(Adatkorm.rend ) 3. $ (l) bekezddse alapjan a Korm6ny a(t. 32lA $ (1) bekezddsben

meghat6rozott feladatokra Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti

Hullad6kgazd6lkod6si Koordindlo ds Vagyonkezelo Zartkdruen Miikdd6
R6szvdnytArsasiigot jel0lte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a kcizszolgaltatdsi dijaka vonatkoz6 sz6mkikat az Adatkorm.rend

20.$ (t) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatris alapj6n 6llitja ki. A krizszolg6ltat6 hi6nyos

vagy kdsedelmes adatszolgriltatasa esetin a Koordinril6 szerv a nem megfelelo

adatszol96ltatassal erintett ingatlanhaszndl6 tekintet6ben a Koordindl6 szerv 6ltal

legut6bb kisz6ml6zott kdzszolg6ltatdsi dijrol 6llit ki szdml6t. Az ezzel osszefiiggesben

keletkezo dijkonekcio esetdn minden helyt6lldsi kdtelezettseg a Kcizszolgdltat6t terheli

Az igy keletkezo k<izszolg6ltatdsi dij ktilcinbtizet pozitiv m6rleg6t a Koordindl6 szerv a

kcizszolgriltatonak fizetendo esed6kes szolg6ltat6si dijba besz6mida. A kdzszolgaltat6

hianyos vagy helytelen adatszolg6ltatasiib6l ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem

megfelelo adattartalommal ki6llitott szriml6kkal kapcsolatos valamennyi

krivetkezmdny6rt a Kozszolgaltat6t terheli a felelosseg

I1.3 A Koordiniil6 szerv az Adatkorm.rend. 20, $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisbo I

kiindulva megellapitja azon ingatlanok kcirdt, amelyre nincs kdzszolgriltatdsi dijfizetds

meghatdrozva az adalszolglllatasban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

rissieftigg6sben teljesitds tOrt6nt, A KooIdin616 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot

k6rni ai illetdkes hatosiigtol a 20, g (l) bekezdes szerinti adatszolgriltatdsb6l hirinyz6

ingatlanok 6s sziiksdges adataik me96llapitasa drdek6ben.

A fentiek alapjdn rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

krizszolgiiltat6nak, 6s felhivja a kdzszo196ltatot, hogy a megktilddtt ingatlanokon vegzett

szotgaltatrisanak megfeleloen korrigrilja a 20.8 (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatest

legk6sobb az 6rtesites k6zhezv6tel6t k6veto 8 napon beliil

A korrekci6t k6vet6en - a ktizszolgriLltat6 elt6r'o adatszolgdltat6sa hiri,nydban - a Koordin6l6

szerv a ktizszolg6ltat6si dijat az ingatlantulaj donosnak szitmlLzza ki.
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I I.4 A Koordinril6 szerv a kiszdml6zott 6s az ingatlanhaszniil6 dltal hat6rid6n beltl ki nem
fizetett kozszol96ltat6si dij behajtiisa drdek6ben intdzkedik.

I 1.5 A Kdzszolgriltat6 rdszdre a kcizszolgiiltatiisi szerz6ddsben rdgzitett feladatok elkitrlsaert
a Koordinril6 szerv a hulladdkgazdrilkodrisi krizszolgdltatiisi dij meg6llapitrisiiert felelos
miniszter riltal meghat6rozott szolgaltatiisi dijat fizet.

I1.6 A kdzszolgdltat6 az Onkormdnyzar, mint elkit6sdrt felel6s riltal kiadorr
leljesitisigazoldssal igazolja, hogy a kcizszolgaltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazoldsnak a kcizszolgdltat6 riltal a Koordin6l6 szerv reszire a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben t6rtdnci megkiildise a szolg6ltatdsi dij fizetds6nek
feltetele.
Az OnkormriLnyzat k<iteles a teljesitdsigazol6st a Kcizszolgiiltat6 16sz6re a teljesitdssel drintett
idoszakot kcivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm nyzat a ieljesit6sigazotris
kiadrisrival alapos indok ndlktil..kesedelembe esik, rigy a kcizszolg6ltat6 jogtsult a) ezzel
kapcsolatban keletkez<i kifu{t az 0nkorm Anyzat feld drvdnyesiteni.

II 7 A szolgdltatiisi dijban a hulladekgazdrilkodasi k6zszolgilltatiis teljes kcizvetlen kciltsige
megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag ert6kesitdsdrol a Koordiniil6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a kozszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinill6 szerv riltal kijelolt
szervezetnek dtadni. A haszonanyag-6r'tdkesitesbol ered<i bevdtel a Koordinill6 szerver illeti
meg.

I I 8 A Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdrilkodrisi ktSzszolg6ltatrlsi szerz<ld6s Hr. 92lB. S (2)
bekezdds szerinti megfelel6sdgdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend.  .$ (a) bekezddse alapjin az OnkormriLnyzat a kcizszolg6ltat6si szerzoddst
annak megkdtdsdt vagy m6dositiisiit krivetoen haladdktalanul, de legkds<ibb g napon beltil
elektronikus riton megkiildi a Koordinill6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgriltatrlsi szerz6d6s hat6lya

Felek jelen szerzoddst 2020. janufu 01. napjrival kezd6d<i hat6llyal hatiirozott idore,2029.
december 31. napjriig kcitik.

Felek a szerz6ddst k6z6s megegyezdssel, csak iriisban m6dosithatjrik.

13. A kiizszolgriltatrisi szerz6d6s megsziin6se

A k6zszolg6ltat6si szerztidds megsziinik
a) a benae meghatiirozott id6tartam lejiirtrival,
b) a Klzszolgiitat6 jogut6d n6lkiili megszrinds6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds mdg nem kezd<iddtt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek kcizcis megegyezdsdvel.

l3 l Az Onkormiiny zat a kdzszorgaltatdsi szerz6ddst a polgdri r6rvdnyk<inyvben
meghatrirozort felmonddsi okokon trilmenoen akkor mondhatja r"In" u ro.*igaiiito

' a hulladekgazdrilkod6si kcizszolgifltatris erLrtdLsa sorrin a kdrnyezet *d"lrir"
vonatkoz6 jogszabalyok vagy a 16 vonarkoz6 hat6srigi ddntds erairdsai, ,, yo.un
megsdrtette, ds ennek tdny6t a bir6srig vagy a hat6srig joger6sen megriltapitona,
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. a szerz6d6sben meg6llapitoft kotelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette.

- A hulladdkgazd6lkodeisi krizszolgriltatasi szerzoddst az Onkorm6nyzat felmondja. ha a

Krizszolgiiltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfelel6sdgi vdlem6nnyel.

13.2 A KrizszolgdLltatd a Polgriri T<irvenykdnyvben meghat6rozoffakon trilmen6en a
kcizszol96ltatrisi szerzodest akl<or mondhatja fel, ha

. az onkormdnyzal a kozszolg6ltatasi szerzodesben meghatarozott kotelezettseg6t -
a Ktizszolg6ltato felsz6litiisa ellendre - sulyosan megsdrti, es ezzel a
Kdzszolgiiltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazdrilkoddsi
k6zszol 96ltatrls teljesitdsdt; vagy

. a ktizszolgrilhtesi szerz6dds megkdtdsdr kiivet6en hat6lyba ldpett jogszabiily a
kdzszolgdltat6si szerzod6s tartalmi elerneit rigy viiltoztatja meg, hogy az a

Kcizszolg6ltat6nak a hulladekgazdalkodrisi k6zszol96ltat6s szerzoddsszeni
teljesit6se kdrdbe tartoz6 16nyeges ds jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladekgazd6lkodrisi szerzoddst a kdzszolg6[tat6 felmondja, a telepiil6si
cinkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodik az uj krizszol96ltat6 kiv6lasztdsdr6l.

A fentiek teljestildse eset6n a kdzszolgaltatdsi szerz5dds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt a Kdzszolgriltat6 a hulladdkgazdalkoddsi kcizszolgiiltatdst vdltozatlanul
e lkitj a.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormanyzatnak f'elrohat6 okbol meghitsul, illetve, ha a szerzridds
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormdnyzat az dves k6zszolg6ltat6si dij 50%-anak
meglelel6 meghirisul6si kdtbdr fizetesdre koteles.

14. Elj5r6s a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszolg6ltatdsi szerzddds megszilndse vagy megsziintet6se esetdn a K6zszolg6ltat6 az rlj
kcizszol96ltat6 kivrilasztris6ig, de Iegfeljebb 6 h6napig a ktizszolgiiltat6st veltozatlanul ellAtja.

A hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolgiiltat6si szerzod6s megszun6se esetdn a kcizszolgdltatas
elldtrisrival kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait ds nyilvdntartrisait a Kdzszolgdltato a

telepiilisi cinkormdnyzatnak a kcizszol96ltathsi szerzod6s megsziindse napj an 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se

15.1. Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitakat elsosorban az egymAs kozdtti
targyakisok sor6n igyekeznek rendezni.

15.2, Amennyiben a jogvitdt a Felek t6rgyalds utjan 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a

bir6sdgi elj6rris lefolytatdsdra a Pdcsi J6rasbir6sdg, illetve 6rtdkhat6rt6l fiigg6en a Pdcsi

Torv6nysz6k illet6kess6g6t ki,tik ki.
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16. Ertesit6sek

A jelen szerz6ddssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vete[6st irrisba kell
foglalni.

A szerz<idds teljesit6s6vel kapcsolatos i.igyintdz6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az 6nkorminyzat r6szdrol:
n6v: Juhos J6zsef polgarmester
telefon 06-721 45 6-1 1 7
e-mai[: polgarmester@illocska.hu

a Kiizszolg{ltat6 rdszdrol:
n6v: Bir6 Pdter iigyvezet6
telefon: 72l 805-420
e-mail: delkom(Ddelkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cimdt, telefonsziirnilt, stb.) a Felek kizAr6lag a
szerzod6s teljesit6sdvel cisszefiiggo kapcsolattartds cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek drvdnyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabalyzataik rendelkezdsei szerint jdrnak el.

17. Mecsek-Drriva Hullad6kgazd:llkod:lsi Program

A Kcizszolgiiltato kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdrilkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkrizriket a kdzszol96ltat6s teljesit6se kapcsdn.

Felek kotelezettsdget vdllalnak, hogy aliivetik magukat a Tdrsuldsi Tanilcs hatiirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens69

Ameruryiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkezise, vagy annak valamelyik r6sze
ervdnytelen vagy kikenyszelithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6siig
annak drvdnytelensdg6t rillapitja meg, rigy a szerzod6s t6bbi rdsze drvinyes ds
kikenyszerithet6, kivdve, ha anelkitl briLrmelyik Fdl a szerz6ddst nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerz6ddsben nem szabdlyozott k6rddsekben els6sorban a hulladekr6l sz6l6 2012. dvi
CLXXXV. t6rv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekol sz6l6 2015. dvi CXLIII. t6rv6ny (Kbt.), a
Magyarolsz6g dnkormiinyzatair6l sz6l6 201 l. dvi CLXXXX. tiirvdny (Mcitv), valaminr a
Polgdri rcilv6nykrinyvrol szol6 2013. dvi V. trirveny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
|gazati jogszabirlyok irdnyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvasdsa ds drlelmezdse utiin, mint akaratukkal mindenben
mege gyezot, j 6v6hagy6lag irjik al6.

Illocska,20l9...
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Kiizszolgdltat6


