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HULLADfKGAZDALKODASI xozszoLGALTATAsr sznRz6ors

amely l6trej6tt egyr6szt: Kisasszonyfa Kiizs6g Onkorm inyzata
szdkhely: 7954 Kisasszonyfa, Pet5fi u. 39.
PIR sz6m: 335964
ad6szirn: I 5335968-l -02
k6pviseli: Bite Gyula polgermester
mint 6nkormiinyzat (a tovribbiakban: 6nkormrinyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korkltolt Felel6ss6gii Tf rsas{g
szekhelye: 7632 Pdcs, Sikl6si rit 52.
c6gj egyzdkszim a: 02-09 -0645 5 6
ad6szima: I I 541 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ szama: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Regionrilis
Hullad6kkezel6 K6zponV
KSH sz6ma: I | 541 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kiizszolgiiltat6, a tovribbiakban: Kiizszolg6ltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzitt az alulirott helyen ds napon az ali$bi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolgriltatasi szerz6dds megkdt6sekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerzdsekr<il sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tv. 15. $-61, mely szerint a kdzbeszerzesi
drt6khatarok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghata(ozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tovrlbbiakban: uni6s 6rt6khatrirok);

D) a k6zponti kdlts6gvet6sr6l sz6l6 tdrv6nyben meghatiirozott k6zbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khatri,rok).

(3) Az egyes beszerzdsi tirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kiilts6gvet6sr6l sz6l6 t6rv6nyben dvente kell meghatarozni. Az egyes beszerz6si trlrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -
uni6s 6rt6khatrirokat a mindenkori k6lts6gvet6si tdrvdnyben dvente r6gziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgriltatris becsiilt drt6ke olyan szerz6dds eseteben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hat{rozott idtire, ndgy 6we vagy ann6l rdvidebb id6re k<itend6 szerz6d6s esetdn a

szerz6d6s id6tartama alatti ellenszolgriltatris;
b) hatinozatlan id6re k6ttttt szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtend6 szerz<idds

eset6n a havi ellenszolg6ltatas negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztarsas6g 2019. €vi kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 2018. €vi L. tdrv6ny 72. $ (1)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzlsi
6rt6khat6r 2019. janurir 1-jet6l szolgaltatas megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6d6s nem esik a kdzbeszerz6si elj6rds
hatrilya al6.
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Szerzbdo Felek a telepiildsi hullad6k gyiijt6s6re, szAllitisra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltatas folyamatossrigrinak biaositrisa drdek6ben a telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezeftsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi iinkormanyzati rendelet
vdgrehajtrisara az al6bbi szerz6d6st k6tik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi iinkormri.nyzatair6l sz6lo 201l. 6vi CLXXXX. tdrvdny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi k6ziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi dnkormanyzati feladatok k6zn tartozlk kiildniisen a hullad6kgazdrilkod6s ds a

kdmyezet-egdszs6giigy (k6aisztas6g, telepiildsi k<imyezet tiszasAg6nak biaositrisa" rovar- es

ragcs6l6irtds).

A hulladdk6l sz6l,6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse
szerint a teleptil6si iinkormiinyzat a hulladdkgazdrilkod.lsi kdzszolgeltatAs elkitrlsrit a

k6zszolg6ltat6val kittiitt hullad6kgazdrllkodrisi k6zszolgtiltatasi szerz6d6s ftjan biaositja.

1.2. Jelen szErzbddsaz onkorminyzat Kdpvisel6-testiiLt lX.l..k\.?......t.1V:./.€......1 ff.
sz. hatirozara alapj6n jdtt l€tre.

1.3. A jelen szprzod6s c6lja, hogy Kisasszonyfa Kdzsdg kdzigazgatiisi ter0let6n az

ingatlantulajdonosokniil, birtokosokn6l, haszn6l6knril (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6sdre fenn6ll6 ktizszolgdltatassal
kapcsolatban - a hatiilyos jogszab6lyoknak megfeleltien - az dnkorminyzat 6s a

Kdzszolgr{ltat6 ktizitti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezettsdgeil szabiiyoz,a.

",

2,1. Az Onkorm6nyzat mEgbizz', a Kiizszolg6tta t6t az alibb megha&irozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Kisasszonyfa Kd zs6g kdzigazgatlisi teriiletdn a telepiil6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s elhelyezds
cdljdb6l tdrt6n6 rendszeres elszillitls6val a szerz6ddsben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitiisilval - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkodrisi Program eszkdz-
6s l6tesitm6ny6llomanyrinak ig6nybev6tel6vel-, kiizszolgailtatasi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijtdse, szillitAsa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanitas 6vente 1 alkalommal
- elki.ilSnitett/szelektiv/hulladdkgyrijt6s

2.2. A Kdzszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatilLrozott feladatok elv6gz6s6t 2020. januar 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szenbdes alapjrin a K6zszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az tinkormrlnyzati rendeletnek megfelel6en kizfu6lagosan jogosult
Kisasszonyfa Kondg kdzigazgatasi teriilet6n a telepiil6si hullad6k gyiijtdsdre 6s kezelesdre
ireinyul6 kdzszolg6ltatrisok ell6tasara.

A kdzszolgdltatris megnevez6se: telepiil6si hulladdk gytjt6sdre 6s kezeles6re ininyul6
kdzszolgriltat6i feladatok ell6trisa" amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhasm6l6
a hdnartAsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk resz6t k6pez6 vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolgdltatis teljesitdsdnek teriileti kite{eddse: Kisasszonyfa Kozsdg kdzigazgatiisi
teriilet6n-
A kdzszolg6ltauis k6rdbe tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a K6k6nyi Region6lis
Hullad6kkezel<i K6zpontban vagy 6trak6rillomrison, illewe miis, kdmyezetv6delmi, mtkdd6si
enged6llyel rendelkeai hulladdkkezel6 ldtesitmdnyben.

3. Az Onkorminyzat kiitelezettsegvillalisa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltatris ell6tisira a Kdzszolgiltat6nak
kizir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkorm6nyzat kdtelezetts6get vrillal:
- a kdzszolgitltatris hatdkony ds folyamatos ell6trlsrihoz a Kiizszolgilta t6 szitrdra

sziiksdges informrici6k 6s adatok szolg6ltatiisrira,
- a kdzszolg6ltatas kdrdbe nem tartozi hullad6kgazdrilkod6si tev6kenysdgek

kdzszolgdltatassal tOrtdn6 dsszehangoldsainak el6segitdsdre,
- a kdzszolgriltatrisnak a telepiil6sen v6.gzett mris kozszolgriltatrisokkal val6

6sszehangokis6nak el6segitds6re,
- a Kiizszolgfltat6 kizir6lagos k6zszolg6ltat6si joganak biaositasrir4
- a telepiilds kiizszolg6ltatris ig6nybevdtel6re kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkozis6ban

n6v- 6s cimj egy zek iiaddsfua, adategyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapjdul szolgrll6 adatok 6tadds6ra,
- az Onkormrinyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 kdlts6gek megt6ritds6re a Koordinril6 szerv szim6ra,
- a telepiil6si igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, szitllitirsitra, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghataroT,is6ra. Ennek keretdben kijeldli - a
Kiizszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgriltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKdzszolgirltat6 6ltal alkalmazott g6pjrlrmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillit6 jarmf szirmira megfelel6 ritviszonyok biaositrisrira, (kiil6nds
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k6zrit iiLrszelv6nydbe bel6g6
faagak I evrig6srira),

- akdzszolgiitatasi szerz6d6s kdzzitltellrol a helyben szokrisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hulladdkgytjt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6s616l.

4. A Kiizszolgriltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:

- A h6ztartasban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan hasznalt ingatlanok eset6ben az ellitAsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.9 (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszniil6k
r6sz6re az 6ves hullad6kgazdrilkodisi kdzszolgriltalisi dij 50%-6t kell megrillapitani.)

ii. Elkiildnitettengyiijtdtthullad6k
iii. Lom hulladdk 6vente egy alkalommal
tdrt6n5 6sszegyrijt6s6r6l, elszillitrisrir6l 6s kezel6sdr6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hazlart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegy0jt6s6r6l, elsz6llitrisar6l 6s kezel6s6r6l.
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- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyiijtd ponton, hullad6kgytjt6 udvarban a hullad6k
6tvdtel6r6l, 6sszegyiijtesdr6l, elszillitasrir6l ds kezel6s6nil.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k6nyvel6s, szamvitel, berszlmfejt6s
- adminisztraci6, nyilvrintartris, adatbrizis-kezelds
- jogi i.igyvitel
- adatszolg6ltatris

c.) az Onkorm inyzaltal egyiittmiikddve a fogyaszt6k szimira kiinnyen hozzif5rheto
iigyfdlszolgalat 6s t6j6koztat6si rendszer mrik6dtetese (Kdzponti iigyf6lszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint akozszolg|ltatAssal kapcsolatos lakossdgi t6j6koaat6s.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezetts6get v6llal toviibb6:
a) aklzszolgdltat6s folyamatos 6s teljes kdni ell6t6s6m,
b) a kiizszolg6ltatiis meghaulrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6sdre,
c) a kdmyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatrfuozott min6sit6si osa6ly szerinti

ktivetelm6nyek biztositd,srira 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltatesi szerz<id6s hatrilyoss6grinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolgriltatds teljesit6sehez sztiks6ges mennyisdgti ds min6sdgii jrirmii, g€p, eszk6z,
berendezes biztositasrira a sziiks6ges l6tszimri 6s k6pzetts6gri szakember alkalmazflsitra.

e) a kiizszolgriltatris folyamatos, biztons6gos 6s b<ivithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges

fejleszt6sek 6s karbantartrisok elvdgz6s6re,
f) a klzszolgli'ltatis kdr6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitmdnyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvrintart6si rendszer mrikiidtet6s6re 6s a kdzszalgltat6s teljesites6vel 6sszefiigg6

adatszolgriltat6s rendszeres teljesitdsdre,
h) a nyilvrintartrisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatiisi rendszer ldtrehozisrihoz 6s folyamatos

mtikddtetdsdhez sziiks6ges feltetelek bizosit6sera,
i) a fogyaszt6k szamrira kiinnyen hozzAfdrhetb iigyf6lszolgrLlat 6s trij6koztatrisi rendszer

mtikddtetes6re,
j) a fogyaszt6i kifogrisok 6s dszrevdtelek elint6zdsi rendj6nek meg6llapil6s6ra,
k) a tev6kenysdg ell6uis6hoz sziiks6ges biztositrissal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nytjt a felel6ss6gi kdrben bekdvetkezett Onkormrinyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijt6s6hez az ingatlanhasmril6 legal6bb 2 kiilitnbrjzo
tirmdrt6kri gyiijt6ed6ny k6ziil vdLlaszthasson,

m) tdbblethullad6k elhelyezes6t szolgril6, a K6zszolg6ltat6 6'ltal biztositott zsiik
forgalmaz1s|ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkodrisi Program eszkdz- es l6tesitmdny 6llomanyanak
hasm6lat6ra.

A Kdzszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkodrisi enged6lydnek szima: OKTF-KP/253E-10/2016'
PE/KFT/6055-3 t2017, PE,TKTFO n55-7 n018, PE/KTFO/00363-2D019.
A Kdzszolgriltat6 megfelel6sdgi vdlem6ny6nek szama: KP-38633-512019.
A Kiizszolgdltat6 min6sit6si engeddly6nek szirna: PE/KTFO/05727-212019.,
PE/KTFO/0475 9 4 t2019., P E IKTF O I 0 67 48-2 I 20 19.
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5. Mentesiil a Kiizszolgriltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezetts6gdt6l vis maior eset6n,
tovribb6, ha az Onkormriny zat nem binosit az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikossiig mentessdg, illetve egydb okb6l jarhatatlan a k6zitl, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pjrirmiiveinek balesetmentes kiizleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kdzszolg6ltat6 az akad ly elhrirulds6t k6vet6 legk6zelebbi szlllit6si napon kdteles
szolgriltatni, mely alkalommal kilteles az elozi5 elmaradt szallitrisi napokon felhalmozodott
mennyisdgii teleptil6si hullad6k elszillitasara is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszallitdsAt:
- az dnkorm6nyzat rendeletdben el<iirtt6l eltdr6 tarol6eddny kihelyezese esetdn,
- ha a t6rol6ed6nyben a teleptl6si (kommunrilis) hulladdk k<ir6be nem lartozo allyag

keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tdrmeldk, dllati tetem, maro, m€rgezi5
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri tfugy, amely veszdlyeZeti a
hulladdkszillitissal foglalkozo alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrongrllhatja a
gyiijt6berendez6st, kezel6 berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa soriin yeszelye4eti a
kdmyezetet.)

- a hulladdk nem a szabviinyos, zitt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
viisiirolt j elzett zsrikban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tiirol6eddny mozgatasakor a kisz6r6diis
vesz6lye fenn6ll (nem lezart, illetve seriilt ed6ny)

- ha a trirol6eddny kdriil szabdlytalanul, annak mozgatast 6s tiritdst akadiilyoz6 m6don
tobblethulladdk kertilt kihelyezdsre

- amennyiben a trirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tarol6eddnyek matric6jrinak
hirinya, illetve s6r0l6se eset6n.

7. Az alv6llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgfiltat6 jogosult alv6llalkozo(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltatf az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t kdteles az Onkorm6,nyzat szamara bejelenteni.

7.2. A Felek figzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenysdgd6rt a Kdzszolgiltat6 fgy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgdltat6s teljesites6vel 6sszeftigg6 adatszolg6ltatris bizositasa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltat6 az 1./ pontban meghatarozott szolg6ltatiisi teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilvrintartrisi rendszert k6,teles vezetni, mely tartalma"ra a szolg6ltatrisi teriiletrSl elszallitott
ds rirtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kdzszolgriltatris ig6nybevdteldre k6telezetteknek a kdzszolgdltatris teljesitdsdvel
kapcsolatos min6sdgi 6szrevdteleit, kifog6sait ir6sban a K6zszolgriltat6 szsk.hely9re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6
kdteles azokat irisban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k6teles a
Kdzszolg6ltat6 k6myezetszennyezds esetdben, ha az a kdzszolg6ltatrisi tev6kenys6g6vel
okozati dsszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezel6si k6zszolgriltatris rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifogrisolja, a
Kdzszolgf,ltat6 30 napon beliil k6teles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesitdse mellett-
az Onkorminyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatf s dija
10,1. A hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmii-
szab6lyozasi Hivatal javaslatinak figyelembev€tel|vel az illet6kes miniszter rendeletben
rlllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHl 32/A. $-a alapjrin az iilarni hullad6kgazdrilkodrisi kiizfeladat keret6ben az rillam beszedi

a k6zszolgdltatrisi dijat 6s kifizeti a kdzszolgriltat6knak a hulladdkgazdrilkodrisi
kiizszolg6ltatrisi dij meg6llapiris66rt felel<is minisZer iiltal meghatiirozott szolg6ltaEsi dijat,
Az iilam e feladatainak elkltrisara koordin6l6 szorvezotet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdxzolgdltat6, a telepiildsi dnkormiinyzat, valamint a hullad6kgazd6lkoddsi
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordinril6 szerv

feladatkdr6nek gyakorldsritroz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett k6zszolgrlltatisi dij felosadsrinak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordindl6 szerv iiltal a kdzszolgdltat6nak fizetend6 szolgaltatrisi dijat.

10.2
A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kdzszolgriltatrisi dij megrillapit6sa a Ht.46-48.$ 6s 91.$,
valarrint a 6412008. (1II.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en t6rtdnt.

A term6szetes szem6lv insatlanhasmdl6k 6ltal fizetend6 iirit6si dijak:

Eddnym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

60 liter* 49,-

80 liter 65,-
I l0 liter 88,-

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl ds dl€tvitelszerfien haszniil6 termdszetes
sz€mdly ingatlanhasat6l6 teszbte, atelepiildsi dnkormenyzat 6ttal kiadott igazol6s alapjiLn.

Tdbblethullad6k gyrijtds6re szolgril6 zsiik iira: 361,- Ft+Afaldb.

Ipari (gazdrilkod6 szervezetek) diiak:

Eddnym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

I l0 liter 98r
120 liter 107,-
I 100 liter 98s,-

A Ht. 9l.Q (6) bekezd6s szerinti k<jltsdsvetdsi szervek ds szoci6lis int6zm6nyek dijai:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(r0

I I 0 liter 88,-
120 liter 97,-
I 100 liter 887,-
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Szerzbdo Felek az riltaliinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
AFA tO.u6rry rendelkez6seinek migfelel6en j6mak el.

1 1. Atlami hullad6kgazddlkodr{si kiizfetadat-elkitis
11.1 Az rillami hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat ell6t6sara l6trehozott szeryezet
kijel6l6s6r6l, feladatkdrdr6l, az adatkezells m6djar6l, valamint az adatszolgitltat6si
kdtelezettsdgek rdszletes szabiilyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjan a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghatrirozott feladatoka Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkodasi
Koordin6l6 6s Vagyonkezeli ZifikorienMrikdd6 R6szv6nytarsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a k6zszolg6ltatisi dijakra vonatkoz6 szimliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatris alapjrin 6llitja ki. A kdzszolgiiltat6 hirinyos vagy
kdsedelmes adatszolgiiltat6sa eset6n a Koordin6l6 szery a nem megfelel6 adatszolg6ltatiissal
6rintett ingatlanhaszn{il6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszimliizott
kdzszolgriltat6si dijr6l rlliit ki szlLrnlit. Az ezzeldsszeftigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helytdll6si kcitelezettsdg a kcizszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgilltatrisi
dijkiildnb6zet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6nak fizetendl esed6kes
szolgiiltatrlsi dijba beszimitja. A kdzszolgriitat6 hianyos vagy helytelen adatszolgdltat6sdb6l
ered6, a Koordinril6 szerv riltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szimlikkal
kapcsolatos valamemyi kdvetkezmdny6rt a k6zszolgiiltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szetv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kozszolg6ltatasi dijfizet6s
meghatrirozva az adatsznlgiltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
6sszeftigg6sben teljesit6s t6rt6nt. A Koordinril6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg5ltatlsb6l hi6lyz6
ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapit5sa 6rdekdben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kdzszolgiiltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltatiisilnak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgriltat6st
legkds6bb az 6rtesitds kdzhemdtel1t k6vet6 8 napon beliil.
A konekci6t k6vet6en - a kdzszolglltat6 elt6r6 adatszolg6ltat6sa hirinyrlban - a Koordin6l6
szerv a kdzszolgAltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szrlml6zza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szew a kiszitnlir,ott es az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem
fizetetl kozszolg6ltat6si dij behajtasa 6rdekdben int6zkedik.

ll.5 A Kdzszolgilltat6 ftsz&e akdzszolgiitat{si szerz6d6sben rdgzitett feladatok ell6tds66rt
a Koordinril6 szerv a hulladdkgazddlkod6si kd,zszolg6ltatiisi dij megrillapit6s66( felel6s
miniszter 6ltal meghatrirozott szolg6ltaflisi dijat fizet.

11.6 A kdzszolg ltat6 az onkormrinyzat, mint ellet6sdrt felel6s Sltal kiadott
teljesftisigaTohissal igazolja, hogy a k6zszolg6ltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazoldsnak a k6zszolg6ltat6 dltal a Koordin6l6 szerv r6sz6re a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tdrt6n6 megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az dnkormanyzat kdteles a teljesit6sigazollst a Kilzszolgitltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm iny zat a teljesitdsigazoliis

6*,.-



kiadris6val alapos indok ndlkiil k6sedelembe esik, rigy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kdrirt az 5nkormii,nyzat fele ervdnyesiteni.

ll-7 A szolgriltatrisi dijban a hulladdkgazddlkodrisi k6zszolgilltatiis teljes kdzvetlen kdltsege
megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitdsdr6l a Koordinil6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a kdzszolgii.,ltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-ert6kesitdsb6l ered6 bev6tel a Koordindl6 szervet illeti
meg.

ll,8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgaltat6si szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezdds szerinti megfelel6sdg6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ ( ) bekezd6se alapjin az Onkormrlnyzat a kdzszolg ltatAsi szerz6d6st

annak megk6tds6t vagy m6dositrisdt kiivet<ien haladdktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdszire.

12. A kdzszolgdltatdsi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz<id6st 2020. januir 01. napjrlval kezdSd6 hatallyal hat romtl idbre,2029.
december 31. napjdig kStik

Felek a szerzoddst kiizds megegyezdssel, csak iriisban m6dosithatjrik.

13, A kiizszolgdltatisi szerz6d6s megszffn6se
A kiizszolg6ltatasi szerz6d6s megsztinik
a/ a benne meghatlrozotl iddtartam lej6rtdval,
b) a Kdzszolgiitat6 jogut6d n6lktili megsztin6s6vel,
c) elillassal, ha a teljesit6s mdg nem kezd6ddtt meg,
d) felmonddssal
e/ a felek kozis megegyezes6vel

l3.l Az Onkormrinyzat a kdzszolgdltatiisi szerz6ddst a Polg6ri Tdrvdnyk6nyvben
meghatrirozoft felmondiisi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kiizszolgiitat6

- a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgdltatris ellitasa sor6n a k6myezet vddelm€re vonatkoz6
jogszabrilyok vagy a rA vonatkoz6 hat6sdgi ddnt6s el6irasait stlyosan megs6rtette, ds

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hatos6g joger5sen megdllapitotta;
- a szerzbd€sben megrlllapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megs6rtettel
- a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltatisi szerz6d6st az Onkormtinyzat felmondja, ha a

Kiizszolgiiltat6 nem rendelkezik mincisit6si engeddllyel Yagy megfelel6s6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polg6ri T6rv€nykdnyvben meghatri.rozottakon trilmen6en a
kdzszolg6ltatrisi szerzrid6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorminy zat a kdzszolgdltat6si szerz6d€sben meghat6,rozott kdt€lezettsdgdt - a

Kdzszolg6ltat6 felsz6litrisa ellendre - stlyosan megs6rti, Es ezzel a Ktizszolg6ltat6nak
krirt okoz, vagy akadfllyozz" a hulladdkgazdrilkodasi ktizszolgriltatris teljesitdsdt; vagy

- a kdzszolg6llalAsi szerz6d6s megk6t6s6t kiivet6en hat ilyba l6pett jogszab6ly a

ktizszolgri.Lltauisi szerzi5dds tartalmi elemeit rigy v6ltoztatja meg, hogy az a
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Kiizszolgiiltat6nak a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolgriltat6s szerz6ddssznri teljesitdse
kdr6be tartoz6 ldnyeges ds jogos 6rdekeit jelent6s mdrtdkben sdrti.

13.3 Ha a hulladdkgazi6lkod.isi szerzod6st a k6zszolg6ltat6 felmondj4 a telepiildsi
iinkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kdzszolgaltat6 kivdlasa6sri.r6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolgiiltat6si szerz6d6s felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si id<i alatt a Kdzsznlgiltat6 a hullad6kgazdrilkod:isi kdzszolgrilta&ist vriltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkorm5nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6dds
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormanyzat az 6ves kdzszolgriltatrisi dij s}%-itirak
megfelel6 meghirisuldsi kdtbdr fi zet6s6re kiiteles.

14. Elj6nls a szerz6d6s megszffn6se eset6n
A k6zszolg6ltatilsi szerz6d6s megsziindse vagy megszfintetdse esetdn a K6zszolg6ltat6 az [j
kOzszolgdltat6 kiv6lasztds6ig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgiitatast v6ltozatlanul elldda.
A hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltatrisi szeuodds megsztindse eset6n a kdzszolgdltat6s
elletds6val kapcsolatos, folyamatban l6v<i iigyek iratait 6s nyilvrintaruisait a Kdzszolgiitati a

telepiil6si dnkormiinyzatnak akdzszalgAltat{si szerz6d6s megsziiLn6se napjdn 6tadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek megii,llapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat els6sorban .v egymiis kiiziitti trirgyallsok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek trirgyalas ftjan 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6srigi
eljdras lefoly'talisiira a Pdcsi Jalisbir6s6g, illetve 6rt6khatrirt6l fligg6en a Pdcsi T6rv6nysz6k
illetdkessdg6t kiitik ki.

16. Iirtesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st inisba kell
foglalni.

A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6zesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormdnyzat r6szerdl :

ndv: Bite Gyula polgdrmester
telefon:731492-004
e-mail: csanyonk@dravanet.hu

a Kiizszolg6ltat6 r6szer<il :

ndv: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonszimrlt stb.) a Felek kiz{rflag a

szerzddds teljesit6s6vel 6sszeftigg6 kapcsolattartris cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6bjogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soran a

kapcsol6d6 jogszabfllyok 6s adatv6delmi szabdlyzataik rendelkezesei szerint jdmak el.
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17. Mecsek-DnivaHullad6kgazddlkodisiProgram

A K6zszolg6ltat6 k6teles ig6nybe venni a Mecsek-Dniva Hullad6kgazdrllkodrlsi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitrn6nyeket 6s eszk6zdket a kozszolgdllal s teljesit6se kapcsrin.
Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy al6vetik magukat a Trirsul6si Tan6cs hatrirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzddds brirmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik r6sze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelensdg6t rlllapitja meg, rigy a szerz6dds tdbbi rdsze drvdnyes ds
kik6nyszerithetri, kiv6ve, ha andlkiil b6rmelyik F6l a szerzbdf,st nem kdtdtte volna meg.
A jelen szerz6ddsben nem szabilyozott kdrd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6lo 2012. €vi
CL)OOry. t6rv6ny (Ht.), a kdzbeszerzdsek6l szol6 2015. dvi CXLIII. t6rvdny (Kbt.), a
Magyarorszig dnkormiinyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny (M6tv), valamint a
Polgdri T6rv6nyk6nyvr6l smlo 2013.6vi V. t6rv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
figazati j o gszabitlyok iranyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvasisa 6s 6rtelmez6se ut6n- mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vdhagy6lag irjak ali.

Kisasszonyfa,2019. 6v ....41.,......nun p ./.L. ou,
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