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HULLADEKGAZDAT,XOOAST TOZSZOLGALTATAS I SZEF.Z6ONS

amely l6trejritt egyrdszt: Katidfa Kiizs6g Onkormfnyzata
sz6khely: 7 914 Katddfa, Zrinyi u. I 4.
PIR sz6m: 334868
ad6sz6m: 15334864-l-02
k6pviseli : Szab6 Mikl6sn6 polgrirmester
mi nt dnkorm iny zat (a tov6bbi akban : O n ko rm 6 nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofi t KorL{tolt Felel6ss6gii Trirsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
c6gj e gyzek szdma: 02-09 -0 64 5 5 6
ad6szdma: I I 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 iP6cs-Kcik6ny Region6lis
Hullad6kke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: I 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kdzszo I g6ltat6, a tovribbiakban : Kiizsz olghltatfl

- tovribbiakban egyi.ittesen: Felek - kcizcitt az alulirott helyen 6s napon az alSbbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltatdsi szerzodds megkot6sekor figyelembe vett6k a

kozbeszerzdsekrol szol6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-et, mely szerint a k<izbeszerz6si
6rtekhat6rok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatitrozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
6rtekhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok);

b) akozponti kdlts6gvet6srol sz6l6 t<irv6nyben meghat6rozott k<izbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatArokat a kcizponti
koltsdgvet6srSl sz6lo t6rv6nyben dvente kell meghatitrozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
eseteben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kOlts6gvetdsi tdrvdnyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerziSdls eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott id6re, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb id6re k<itendo szerzod6s eset6n a

szerzod6s idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;
b) hatirozatlan idore kdtdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtendo szerzodds

esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsas6g 2019. 6vi kciltsdgvet6sdrol sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
ert6khat6r 2019.januilr 1-jdt6l szolgi.Jtatits megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megdllapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6d6s nem esik a kozbeszerz6si elj6rris
hatillya al|.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hulladdk gyrijtdsdre, sziillit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6gdnak biztosit6sa 6rdekeben a teleptildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok es kdtelezetts6gek rendezes6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet
vdgrehajt6sdra az al6bbi szerzod6st kritik meg:

1. Aszerzildils c6lja
1.1. Magyarorszirg helyi cinkormitnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (1)
bekezddse szerint a helyi ktizi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok krirdben
ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok kdze tartozik kul<inosen a hulladdkgazd6lkodds ds a
kcirnyezet-eg6szsdgi.igy (kriztisztas6g, teleptildsi kornyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

r6gcs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezdese
szerint a teleptil6si rinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6tds6t a
ktizszolgdltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltatdsi szerzod6s ritj6n biztosida.

1.2. Jelen szerzodl,s az Onkorminyztt Kdpviselo-testtilete .... (. ......) Kt.sz.
hatirozata alapj6n jcitt letre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Kat6dfa K<izs6g kdzigazgatisi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovtibbiakban egytitt:
ingatlanhasznirl6) keletkezo telepilldsi szilird hulladdk kezelds6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hatdlyos jogszab6lyoknak megfeleloen az dnkorminyzat ds a
Kiizszolgiltat6 kcizcitti kapcsolatot, a tr'elek jogait 6s kcitelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgriltat6t az al6bb meghatirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Kat6dfa Kdzs6g kozigazgatSsi teriilet6n a teleptil6si hulladdk begyiijt6sdvel ds elhelyezds
c6lj6b6l t<irtdn6 rendszeres elsz6llitSs6val a szerz6d6sben r<igzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkciz-
6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybevetel6vel-, kdzszol96ltatflsi szerz6dds keret6ben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, sz6llitdsa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s dvente egy alkalommal
- elkiikinitett/szelektiv/hullad6kgyrijtds

2.2. A Kiizszolgiltatil a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elvdgzeset 2020. januar l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjan a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabillyoknak 6s az <inkormdnyzati rendeletnek megfeleloen kizdrolagosan jogosult
Kat6dfa Kdzsdg kozigazgatdsi tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijtdsdre 6s kezel6s6re ir6nyul6
kdzszol g6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kozszolgriltat6s megnevezdse: teleptilesi hullad6k gytijt6s6re es kezeles6re irrinyul6
ktizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahdnartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdtkepezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sere tekintettel.
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A ktizszolg6ltat6s teljesitds6nek tertileti kiterjed6se:KatildfaKdzs6g kdzigazgat6si teriileten.
A k<izszolg6ltat6s kdr6be tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy ifirak6rillomiison, illetve miis, kdrnyezetv6delmi, mtik6d6si
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitmdnyben.

3. AzOnkormilnyzatkiitelezetts6gvrillakisa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt k<jzszolg6ltat6s ellititsdra a Ktizszolgdltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3.2, Az Onko rm rinyzat kdtelezettsdget v6llal :

- a kozszolgilltatils hat6kony 6s folyamatos elkit6s6hoz a Kiizszolgiitatd szimira
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6siira,

- a kcizszolg6ltat6s k<ir6be nem tartozo hullad6kgazdtilkod6si tev6kenys6gek
kozszolgdltat6s sal tcirt6no 6 s szehangol6s6nak el o s e git6 s6re,

- a k<izszolgriltat6snak a telepiil6sen vegzett m6s kdzszolgdltat6sokkal val6
cisszehangol6s6nak el6segitdsdre,

- a Kdzszolgr{ltat6 kiz6r6lagos kdzszolg6ltat6si j og6nak biztositris6ra,
- a telepiilds k<jzszolgdltattis igdnybev6teldre kcitele zett ingatlanhasznril6i vonatkoz6s6ban

n6 v- d s cimj e gy zek iltadisitr a, adate gy ezet6 s re,
- kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapjrlul szolg6l6 adatok iltadtsira,
- az Onkormanyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentesseg miatt felmertilS kdlts6gek megtdritds6re a Koordin6l6 szerv szdmira,
- a teleptildsi igdnyek kieldgitds6re alkalmas hullad6k gytijt6sdre, szdllitdsSra. kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghatdrozdsira. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kdzszolgiltatrfval egyeztetve - azokat a gyiijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kdzteri.ileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjdrmtivel nem tud behajtani,

- a hulladdksz6llit6 j6rmti szdmira megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiil6n0s
tekintettel a tdli h6- 6s sfkossiig-mentesit6sre, valamint a krjzut tirszelv6ny6be bel6g6
fadgak leviig6s6ra),

- a kozszolg6ltat6si szerzldds kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiilcinitett hulladdkgyiijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

A Kiizszol giltatil kiitelezetts 6gei :

A kdzszolg 6ltat6 gondoskodik :

A hdnartdsban ke I etkez6 :

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiil6 ds idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltisi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l

szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn5l6k rdszdre az 6ves
hu I I ad6kgazd5l kod6si klzszolgiltat6si d ij 5 0%-6t ke I I meg6l lapitan i.)

ii. Elkiilcinitetten gyiijt6tt hulladdk
iii. Lom hulladdk dvente egy alkalommal
tort6no 0sszegytijt6s6r6l, elsz6llit6srir6l 6s kezel6s6rol.
A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezS hi.rltartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
d sszegyrij t6sdro l, elsz6llit6sdr6l 6s kezeldsdrol.

4.

4.1.
a)
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- Az illtala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hulladdkgytijto udvarban a hulladek
6tvdtel6rol, 6ssze gyrij tds6r6l, elszrlllit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- kdnyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejtes
- admini sztrdcio, nyilv6ntart 6s, adatbdzi s-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtikodve a fogyaszt6k szitmira konnyen hozzdferheto
iigyf6lszolg6lat 6s tilekoztatitsi rendszer mrikodtetese (Kcizponti i.igyf6lszolg6lat cime: 7632

Pecs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakossiigi ti$ekoztatils.

4.2. A Kdzszolgiltat6 kdtelezettsd get v6l I al tov6bb6 :

a) akozszolgdltat6s folyamatos 6s teljes kcirti ell6t6sara,
b) akozszolgitltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott minosit6si oszt6ly szerinti

kdvetelm6nyek biaosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolgrlltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k<izszolg6ltatis teljesit6s6hez szi.iks6ges mennyis6gti 6s minos6gri jermri, gep, eszkdz,

berendezds biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mir 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazisira,
e) a krizszolg6ltatds folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesitds6hez sziiksdges

fej lesa6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a krizszolg6ltatrls krir6be tartozo hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek i96nybev6tel6re,
g) nyilvdntart6si rendszer mtikodtet6s6re es a kdzszolgilltatis teljesit6s6vel dsszefi.iggo

adatszol gSltat6s rendszeres telj esit6s6re,
h) a nyilv6ntartSsi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer letrehozdsdhoz 6s folyamatos

mtikddtet6s6hez szi.iksdges felt6telek biztosit 6sira,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra k<innyen hozzdferheto tigyf6lszolg6lat 6s t6jekoztat6si rendszer

mrikddtet6sdre,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevetelek elintdzdsi rendj6nek meg6llapitilsira,
k) a tev6kenys6g ell6t6sahoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi korben bekcivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 legaldbb 2 ki.ikjnbcizo

tirm6rt6kti gy tij to ed6ny ko ztil vdl aszthas s on,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szo19616, a K<izszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k

forgalmazdsdra,
n) a Mecsek-Dritva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

haszniiatdra.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szirma: OKTF-KP12538-1012016,,
PE/KFT/6 055 -3 I 20 17, PE/KTF O I r55 -7 I 2018, PE/KTF O/0 03 63 -2 I 20 19 .

A K<izszo I g iitat6 me g fel el6 s6 gi v6l emdny6nek szitma: KP -3 8 633- 5 I 2019,
A Krizszolg6ltat6 min6sit6si engeddly6nek szimu PE/KTFO105727-212019.,
p E/KTFO I 0 47 59 -6 I 20 I 9., P E/KTF O I 0 67 48 -2 I 20 19 .
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6.

5. Mentesi.il a Kiizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezetts6g6tol vis maior
esetdn, tov6bbii, ha az Onkorm6nyzat nem biaosft az ingatlanok megkdz.litdsdh., olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akon:r./, amely a
Kiizszolgriltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kcizlekeddsdt biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgfltat6 az akad6ly elh6rul6sdt koveto legkcizelebbi sz6llit6si napon koteles
szolgdltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri telepi.il6si hullad6k elsz6ll(t6s6ra is.

A Kiizszol ghltatfi j ogosult megtagadni a hulladek elsz6llit6s6t:
az <inkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l eltdro trirol6ed6ny kihelyezdse esetdn,
ha a tiirol6ed6nyben a teleptldsi (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, dpitdsi t<irmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezb
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyfl6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tdrgy, amely vesz€lyezteti a
hulladeksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott egeszsdg6t, vagy megrongdlhatja a
gyrijtoberendezest, kezelti berendezdst, illetve rirtalmatlanit6sa sor6n veszelye*eti a
krirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt t6rol6eddnyben, illetve nem a Krizszolgriltat6t6l
v6sirolt jel zett zsilkban kertil kihelyezdsre,
a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatisakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fennrill (nem lez6rt, illetve sdriilt eddny)
ha a t6rol6eddny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgat6st ds i.irit6st
t<ibblethullad6k keriilt kihelyez6sre

akadiiyoz6 m6don

- amennyiben a t6rol6eddnyek jelzese bevezet6sre keriil - a trirol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6riildse esetdn.

7. Az alvdllatkozd lteljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vilgezhetd tev6kenys6gek
7.1. Ktizszolgdltat6 jogosult alviilalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgr{ltat6 az
alv6llalkoz6 i gdnybev6tel6t kciteles az 6 n korm 6ny zat szdmira bej elenteni.

7.2. A Felek figzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszol giltat6 rigy felel,
mintha maga litrt volna el.

8. A Kiizszolgfltatds teljesitds6vel risszeftiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgriltat6 az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktil6nitett
nyilv6ntart6si rendszert k6teles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletrol elsz6llitott
es iirtalmatlanftott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kozszolg6ltatris ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a k6zszolg6ltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos minos6gi dszrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg6ltat6 sz6khely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pecs, Pf. 176. postacfmre kell cimezni, 6s a Kiizszolgdltat6
kdteles azokat ir6sban, l5 napon behil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k6leles a
Kiizszolgdltat6 kdrnyezetszennyezds esetdben, ha az a kdzszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel
okozati tisszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezeldsi kiizszolgiltat6s rendj6rol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Ktizszolg:lltatti 30 napon beltil kciteles az [gyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm ilnyzathoz megki.ildeni.
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10. Kiizszolgdltat{s dija
10.1. A hullad6kgazd6lkodasi krizszolgSltat6si dijat a Magyar Energetikai es Kcizmti-
szabillyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az llletekes miniszter rendeletben

6llapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az illlami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az iilam beszedi

a kdzszolg6ltatSsi dijat 6s kifizeti a k<izszolgSltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si
kcizszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordiniilo szerv)

hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltato, a teleptil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdSlkod6si

letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkdrdnek gyakorl6sahoz sztks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgiiltat6si dij felosztils6nak elvet. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a k<izszolg6ltat6nak fizetendo szolgdltatisi dijat.

lO.2 A kozszolgiitat6 6ltal alkalmazott kcizszolg6ltat6si dij megdllapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.g, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tdrtdnt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendti lakossdei diiak:

A term{szetes szemdly ingatlanhasznill6k tekintetdben a k<izszolg6ltat6si dijfizet6si

kdtelezetts 6get az Onkormanyzat telj esiti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dij
(Ft + Afa)

110 liter 56 88,-

80 liter 0 65'-

60 liter* 0 49,-

*a38512014. (XlI.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszenien haszn6l6 termeszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepiildsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolls alapj6n.

b) Ioari (qazdalkod| szervezetekt diiai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6ny: 88,'Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,-Ft+ AFA
1100 titeres ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tdbb le thull addkgytijt6s6re szolg6l6 zsdk ira: 3 6 1,- Ft+A fat db.

Szerzodo Felek az irltalfunos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA-tOrv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el.
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11. Allamihullad6kgazdilkodisikiizfeladat-elldtis
11.1 Az rillami hullad6kgazddlkod6si kcizfeladat ell6t6sara l6trehozott szewezet
kijel<ilds6rol, feladatk6rdrol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezettsdgek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrilkod6si
Koordin6l6 ds Vagyonkezell Zirtk<inien Mrikdd6 R6szv6nyt6rsas6got jelcilte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv akdzszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 szdmlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgitltatiis alapjan allitja ki. A krizszolgiitat6 hiiinyos vagy
kdsedelmes adatszolgiiltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfeleld adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhasznii6 tekintet6ben a Koordin6l6 szery 6ltal legut6bb kisz1ml1zott
kozszolg6ltat6si dij161 6llit ki szdmltfi. Az ezzel cisszeftigg6sben keletk.r6 diikooekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kcitelezettsdgaKdzszolg6ltat6t terheli. Azigy keletkez6 krizszolg6ltat6si
dijkiilcinbcizet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a kOzszolgdltat6nak fizetendo esed6kes
szolgilltatiisi dijba beszSmftja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordindl6 szerv altal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezmdny6rt a Krizszolg6ltat6t terheli a felel6ssdg.

l1'3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat'isb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok kcir6t, amelyre nincs kozszolgiltatasi dijfizet6s
meghatirozva az adatszolgitltatiisban, ugyanakkor vdlelme zheto, hogy az ingatlannal
cisszefigg6sben teljesit6s tcirtent. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult-ingyenesen adatot
kerni az illetekes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti ada:tszolg6ltiiasuot hi1nyzo
ingatlanok ds szi.iksdges adataik meg6llapitrlsa drdekdben.
A fentiek alapjdn rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a
kiizszolgdltat6nak, ds felhivja a kozszolgiitat6t, hogy a megktildcitt ingatlanokon vdgzett
szolgiitatits6nak megfelel6en konigrilj a a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6lt-atrist
legk6s6bb az 6rtesft6s kezhezvetel6t kdveto g napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a ktizszolgiitato eltdro adatszolgiitat6sa hirinyriban - a Koordin6l6
s ze rv a kci zs zo I g iil tat 6s i d ij at az ingatlantul aj d o no sn ak szitml 6zza ki.

11.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mlizott ds az ingatlanhaszniio 6ltal hat6ridon beltil ki nem
fi zetett kozszol giitatds i dij behaj t6sa erd ek6ben i nt6zkedik.

ll:! A Ktizszolgaltat6 rdszdre akozszolgitltat6si szerz6ddsben rcigzitett feladatok ell6t6sri6rt
a Koordinill6 szerv a hulladdkgazdiikoditsi kcizszolg6ltat6si dif meg6llapit6s66rt felel6s
m i ni szter iiltal me gha tir ozott szolgiitatitsi dij at fi zet.

11.6 A kcizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ellit6sdrt felelos iital kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja, hogy a k<izszolgdltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazoliisnak a kozszolgitltat6 itltal a KooidinrilO szerv r6sz ere a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben t<irt6no megkiilddse a szolgiitatitsi dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat k<iteles a teljesit6sigazolirsta K<izszolg6ltat6 rdszdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdvet6 5 napon beltil kiadni. Ame rnyiben ui Ort o.-inyzat a ieljesit6sigazol1s
kiad6s6val alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, rgy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapc so I atban ke I etkez6 kir irt az Onkorm6n y zat fel e 6rvenye s iteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6s teljes kdzvetlen kciltsdge

megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag drt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a krizszolgiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordindl6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.

Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzodest

annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t k<ivetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil

elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szerzdd6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janufr 01. napj6val kezd6do hat6llyal, hat6rozott idore, 2029.

december 31. napj6ig k6tik.

Felek a szerz6d6st kciz<is megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgr[ltatisiszerz6d6smegszfin6se
A krizszolg6ltat6si szerz6d6s megszrinik

a) a b erne me ghattr o zott i dotartam I ej 6rt6v al,

b) a Kozszol g6ltat6 j o gutod n6lkiili megsztindsdve l,

c/ el6ll6ssal, ha a teljesites m6g nem kezdodcitt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k6z<rs megegY ez6s6vel.

l3.l Az $nkormanyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st a Polgari Torv6nykcinyvben

meghat6rozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a l($zszolgSltat6

a hullad6kgazdSlkod6sikozszolgiltat6s ell6t6sa sor6n a ktirnyezet v6delmere vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s eloiriisait srilyosan megsertette, 6s

innek t6ny6t a biros6g yagy a hat6s6g jogerosen meg5llapitotta;

- a szerz6d6sben mEg6liapitott kdtelezettsdgdt neki felrohat6 m6don srilyosan

megs6rtette;
- ahullad6kgazd6lkod6si

Kozszolg6ltat6 nem
v6lem6nnyel.

13.2 A K<izszolgflltat6 a Polg6ri Torvdnykdnyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

krizszolg6ltatisi szerzodest akkor mondhatja fel, ha

- ui Onkormanyzat a kdzszolg6ltatdsi szerzodesben meghat6rozott kotelezetts6gdt - a

K<izszolg6ltat6 felsz6lit6sa eien6re - sulyosan megs6rti, es ezzel a Kozszolgiltat6nak

k6rt okor, vagy akad6lyozzaa hullad6kgazdflkod6si kozszolg6ltat6s teljesit6set; vagy

- a kOzszolg6ltat6si szerzod6s megkot6s6t kcivet6en hat6lyba lepett jogszab6ly a

k<izszolg6liat6si szerzod6s tartalmi elemeit ugy viitoilatia me$, hogy az a

Kozszoft6ltat6nak a hullad6k gazdiikoditsi krjzszolg6ltat6s szerzod6sszerti teljesitdse

kdrdbe tartoz6ldnyeges es jogos drdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a kdzszolgiitat6 felmondja, a telepi.ilesi

<inkormdnyzat halad6ktilanul gondoskodik az rij kozszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.

kozszolgaltatfusi szerzoddst az onkorm6nyzat felmondja, ha a

rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi
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A fentiek teljestil6se eseten akdzszolgdltat6si szeruodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kozszolgirltat6 a hulladdkgazd6lkodSsi krizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6dds
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves krizszolg6ltat6si dij 50Yo-6nak
megfelel6 meghirisul6si kritbdr fizetds6re kciteles.

14. Eljdrris a szerz6d.6s megsziin6se eset6n
A kcizszolg6ltat6si szerzod6s megsz[in6se vagy megsztintet6se esetdn a Krizszolg 6ltat6 az uj
kcizszolg6ltat6 kiviilaszti'siig, de legfeljebb 6 h6napig a k<izszolgdltat1stv1ltozatlinul ell6tja.
A hullad6kgazddlkodtrsi kdzszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se eset6n a k6zszolgdliat1s
ellrit6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait es nyilv6ntart6sait a K6zszolgiltuto u
teleptilesi rinkormdnyzatnak akozszolgitltatdsi szerzodds megsztindse napj6n 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megrlllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymis kcizotti trirgyaliisok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi J6r6sbir6s6g, illetve
illetdkessegdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt
foglalni.
A szerzodes teljesitdsdvel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdsz6r6l:
nev: Szab6 Mikl6sn6 polgiirmester
telefon: 06-7 3 /346-146
e-mail : polgarmester@katadfa. hu

a Kiizszo I g iltatf r 6szdr i|l :
n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizar6lag a
szerzodes teljesites6vel dsszefiiggo kapcsolattartiis c6ljrlb6l, illetve az althoz kapcsol6-d6
egydbjogos drdekek drvdnyesitdse erdekdbenjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6i sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok ds adatvddelmi szabillyzataik rendelkezdsei szerint jrirnak el.

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkoddsi program
A Kdzszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Drava Hullad6kgazd6lkodrisi projekt
keretdben megval6sul6 ldtesftmdnyeket 6s eszkdzdket a kcizszolg6ltat6s tlljesit6se kapcsdn.
Felek kotelezettseget vdllalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
6rt6khat6rt6l fiiggoen a Pecsi Trirvdnyszdk

vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hatosiry vagy bir6s6g

annak 6rvdnytelens6g6t dllapitja h€g, rigy a szerzodds tdbbi rdsze 6rvdnyes es

kikdnyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi

CLXXXV. trirv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkormdnyzatai6l szol6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (Motv), valamint a

Polgari Tcirv6nykrinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6

ilgazatij o gszab6lyok ir6ny ad6 ak.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikhsi 0t 52,

C6gicAyz5k szim : 02-09-064556
Ad6sz6m: 1154187-2-02
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