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amely ldtrejott egyr6szt: Kovicssz6ndj a Kiizs6g Onkorm ilnyzata
sz6khely: 7678Kovitcssz6n6ja, F6 u. 18.
PIR sz6m: 334594
ad6szitm: I 533 4 5 9 6 - | -02
kepviseli : Nov6k P6ter polgrirmester
mint cinkor miny zat (a tov6bbi akban : 6 n ko rm rl nyzat)

D6l-Kom D6l-DunSntrili Kommunilis Szolgriltatr6
Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gfi Tdrsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si ut 52.
c e g e gy zekszttma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
adoszitma: I I54I 587-2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-Kokeny Regioniilis
Hul I adekke zelo Kdzpont I ;
KSH szrima: 1 I 541 587-38 ll-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint Krizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

m6srdszt:

- tovilbbiakban egytittesen: Felek - kcjzott az alulirott helyen 6s napon az alihbi
feltdtelek mellett:

Szerz6do felek jelen kozszolg6ltatrisi szerzodes megkrit6sekor figyelembe vettek a
kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-et, mely szerint a kozbeszerz6si
drtdkhatiirok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kdzbeszeru6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban : uni6s 6rt6khat6rok) ;

b) akdzponti kdltsegvetesrol sz6l6 tdrv6nyben meghatirozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si ertdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatdrokat a kcizponti
kciltsegvet6srol sz6l6 tcirvdnyben dvente kell megh atirozni. Az egyes beszerzdsi t1igyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghataroiitt -
uni6s drt6khat6rokat a mindenkori kdltsdgvet6si tcirv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgirltat6s becsiilt 6rtdke olyan szerz6dds esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott idcjre, ndgy evre vagy ann6l rrividebb id6re k6tend,o szerzod6s eset6n a
szerzod 6s i dotartama al atti e I lens zolgiltatis;

b) hatittozatlan id6re kdtdtt szerzodds vagy n6gy dvn6l hosszabb iddre k<itendo szerz6d6s
esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K6a6rsas6g 2019. evi koltsdgvetdserol sz6l6 2018. dvi L. t6rv6ny 72. g (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. l5 $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerzdsi
drtdkhat6r 2019.janu6r l-j6t6l szolgitltatits megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerzod6s nem esik a kdzbeszerzdsi elj6r6s
hatiiya ala.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hulladdk gytijtdsdre, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolgdltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s k<jtelezettsegek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi cinkormiinyzati rendelet
v6grehaj t6s 6ra az alibbi szerzoddst kotik meg :

l. Aszerz6dfls c6lja
1.1. Magyarorsztig helyi dnkormitnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kordben

ell6tand6 helyi onkorminyzati feladatok koze tartozik kiilondsen a hulladdkgazddlkod6s ds a

kdrnyezet-eg6szsegi.igy (koztisztas6g, teleptilesi komyezet tisztas6gdnak biztositiisa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hullad6kr6l szol6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a teleptlesi onkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolgdltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerzod6s itj6n biztosida.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkormdnyzat K6pviselo-testiilete .'.. (. ..'..) Kt.sz.

hatitrozata alapj 6n j titt l6tre.

1.3. A jelen szerzbdes cdlja, hogy Kov6cssz6n6ja K0zs6g kozigazgatisi teriileten az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyi.itt:

ingatlanhasznal6) keletkezo teleptil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kcizszolg6ltat6ssal

kapcsolatban - a hat6lyos jogszabdlyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat ds a

Kiizszolgdltat6 kdzotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezettsegeit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgalttat6t az altbb meghatitrozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Kov6cssz6n6ja Kdzs6g kdzigazgatisi tertilet6n a teleptil6si hullad6k begyujt6s6vel ds

elhelyez6s cdlj6b6l tdrt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rdgzitett idotartamban,

valamint kezel{sevel 6s 6nalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkoddsi Program

eszkoz- 6s letesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybevdteldvel-, kozszolgilltatisi szerzodds keretdben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, sz6llit6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkiilonitett/szelektiv/hullad6kgytijtes

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset 2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgilltat|, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Kov6cssz6n6ja Kozs6g kozigazgatrlsi teriileten a telepi.ilesi hullad6k gytijt6s6re ds kezeldsere

ir6nyulo kozszolg6ltat6sok ell6tds6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: teleptilesi hulladek gytijt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6

kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznil6

ahdztartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdszetkepezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezddsdre tekintettel.



A kdzszolgdltatds teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Kov6csszenbja Kdzs6g kcizigazgatisi
teri.ilet6n.
A kozszolgaltat6s k<ir6be tartoz6 hulladek elhelyezdse 6s kezel6se: a Kdk6nyi Regiondlis
Hulladekkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikdd6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo ldtesitmdnyben.

3. AzOnkormhnyzatkiitelezetts6gvillalisa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s elllt6s6ra a Kiizszolg6ltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3.2. Az 6n korm r{nyzat kcitelezettsdget v6llal :

- a kcizszolgiltat6s hat6kony 6s folyamatos elkitds6hoz a Kiizszol giitat6 szimtra
sztiks 6 ge s i nform6c i o k 6 s adatok szolgiitatis ir a,

- a kcizszolg6ltatiis k<irdbe nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6ssal tcirt6n6 osszehangoliis6nak elosegit6s6re,

tev6kenys6gek

- a kdzszolg6ltat6snak a telepi.ildsen vegzett m6s kcizszolg6ltat5sokkal val6
osszehangol6sdnak elosegitds6re,

- a Kdzszolg{ltat6 kizitr6lagos kdzszolgriltatrisi jog6nak biztosit6s6ra,
- a telepiiles krizszolg6ltat6s igdnybev6teldre kdtele zett ingatlanhaszniil6i vonatkoz6s6ban

nev - e s cimj e gy zek ittadisir a, adate gye zet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok iiaddsira,
- az Onkormdnyzat iital rendeletben , vagi Lgy6b -6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentesseg miatt felmeriilo kdltsdgek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szdmira,
- a telepiilesi igdnyek kieldgitdsdre alkalmas hulladdk gyfijt6s6re, szitllitdsira. kezel6s6re

szolg6l6 helyek ds ldtesitmdnyek meghatirozirsfua. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kdzszolgiltat6val egyed.etve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgitltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatd 6ltal alkalmazott gepjilrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llft6 j6rmti szdmira megfelelo ritviszonyok biztositds6ra, lktil<inOs
tekintettel a tdli h6- 6s sikossrig-mentesitdsre, valamint a kdzit tirszelvdny6be bel6g6
fairyak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerz6dds kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktilcinitett hulladdkgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6sdrol.

4, AKiizszolgiltatikiitelezetts6gei:
4.1.
a) A krizszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdztartdsban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan hasznrilt ingatlanok eset6ben az ellttisi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhurrr616k
rdszdre az 6ves hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij so%-atkell meg6llapitani.)

ii. Elktiliinitetten gyrijt6tt hulladek
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
to rtdno ci s sze gytij t6s6r6 l, elsziilitflsar6 I d s kezel6 s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezShtztartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
cis szegytij td s6ro l, elsz6llit6s6r6l 6s kezele

I
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- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
etv6te1616l, osszegytijtdsdr6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezeldserol.

b) Admini s dr ativ feladatok:
- konyvel6s, sz6mvitel, bdrszdmfejtds
- adminis lrircio, nyilv6ntart 6s, adatbinis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyi.ittmtikodve a fogyaszt6k szitmira k<innyen hozziferheto
iigyfdlszolg6lat 6s ti$lkoztatitsi rendszer m[ikodtet6se (Kdzponti iigyfdlszolgrilat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint a kcizszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kotelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgirltat6s folyamatos 6s teljes korti ell6t6siira,
b) akozszolgirltat6s meghatilrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sere,

c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti
kdvetelmdnyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hulladdkgazd6lkod6si
krizszolgdltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megletdre,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiksdges mennyis6gti 6s minosegti j6rmti, gep, eszkoz,

berendezds biztosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri ds kdpzetts6gti szakember alkalmazdsdra,
e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztonsigos 6s bovitheto teljesit6s6hez sziikseges

fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s krir6be tartozo hulladek kezel6sere meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek i g6nybev6telere,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikcidtet6s6re 6s a k<izszolgiitatds teljesitds6vel osszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esitds6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz ds folyamatos

mukodtet6sdhez szi.iks6ges feltdtelek biaosit 6sira,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra konnyen hozzdfdrheto tigyfdlszolg6lat es t6jekoztatdsi rendszer

mrikcidtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6zdsi rendj6nek meg6llapittstra,
k) a tevdkenys6g ell6t6sahoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a feleloss6gi korben bekcivetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges kdrok

enyhitds6re,
biztosida, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhasznii6legal6bb 2 ktilcinbcizo

urm6rt6kti gyrij to ede ny ko zi.il vdlaszthas so n,

tobblethullad6k elhelyezeset szol9616, a Kozszolgriltato iital biztositott zsdk

forgalmazisira,
n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszk6z- 6s ldtesitmdny 6llomdnyilnak

haszniiatina.

A Kozszolgdltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek sztrma: OKTF-KP12538-10/20L6,
p E/KFT/6 0 55 -3 I 20 17, PE/KTFO I I 5 5 -7 I 20 18, PE/I(TF O I 003 63 -2 I 20 19 .

A Kdzszo I g6ltat6 megfelelos6 gi vdlem6nyenek szitma'. KP-3 8633- 5 I 20 19.
A Kozszolg6ltat6 minositdsi engeddlydnek sz6ma: PE/KTFO 105727-212019.,

PE/KTFO I 0 41 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 067 48 -2 I 2019.

l)

m)
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5. Mentestil a Kiizszolgfiltatf a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezetts6g6tol vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosft az ingatlanok megkcizeiitdr6he, olyan
ritviszonyokat lho- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan ak)nfil, amely a
Kiizszolgdltat6 gdpj6rmriveinek balesetmentes kdzlekeddsdt biztosida. Ez esetben a
Kdzszolgfltat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkozelebbi szrillit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgu teleptilesi hullad6k elsz6llit6srira is.

A Ktizszol giltati j ogo sult megtagadni a hullad6k el sz6l litris6t :

- az dnkormrinyzat rendeletdben eloirtt6l eltdro t6rol6edeny kihelyezdse eset6n,
- ha a tdrol6eddnyben a telepi.il6si (kommunflis) hulladdk krir6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezesre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si t<jrmel6k, 6llati tetem, mar6, 
^"tg"roanyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyf tirgy, amely v.eszelyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendezest, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanitiisa sor6n 

-vesielyeieti 
a

kdmyezetet.)
- a hulladdk nem a szabvdnyos, 26rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kcizszolg6ltat6t6l

v6s6rolt j el zett zsitkban kertil kihelyezdsre,
- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6d6s

veszelye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sertilt ed6ny)
ha a t6rol6eddny kortil szab6lytalanul, annak mozgatilst 6s tiritest
tcibblethulladdk keri.ilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzese bevezetesre keriil - a t6rol6eddnyek matri caj1nak
hiiinya, illetve sdrtil6se eset6n.

7. Az alv6llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vlgezhetl tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolg{ltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolg6ltat6 az
alvril lalkoz6 i gdny bev dte I dt kdteles az o nko rm 6ny zat szilmir a bej elenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alviillalkoz6 tevdkenyseg66rt a Kdzszolgiltat6 ugy felel,
mintha maga j6rt volna el.

9: A Ktizszolgriltatris teljesitds6vel dsszefiiggo adatszolg6ltat6s biztositdsa 6rdek6ben a
Kiizszolgf ltat6 az l./ pontban meghatirozott szolgiiltat6si tertiletre vonatkoz6an elktilinitett
nyilvdntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltat6si tertiletrol elszrillitott
ds 6rtalmatlanitott telepiilesi hulladek mennyi sdg6t.

9. A ktjzszolg6ltat6s igdnybev6teldre kdtelezetteknek a k6zszolgriltatris teljesftdsdvel
kapcsolatos minos6gi 6szrevdteleit, kifog6sait irrisban a Kiizszolgiitai6 szdkhely6re (7632
Pecs, Sikl6si u.52.) Yagy a 7601 Pecs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s aKtizszolgiltat6
kdteles azokat iriisban, l5 napon beltil megv6laszolni. Haladdktalanul intdzked6sre kcileles a
Kiizszolgdltat6 kdmyezetszennyezds esetdben, ha az a kdzszolg6ltatiisi tev6kenys6g6vel
okozati dsszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, eszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltatiis rendjdrol sz6l6 rendeletdnek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kiizszolgdltatri 30 napon beltil kriteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti ertesitdse mellett-

akadiiyozo m6don

az On ko rm 6ny zathoi me gkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltatrlsi dijat a Magyar Energetikai es Krizmri-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel az llletekes miniszter rendeletben

6llapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat keret6ben az itllam beszedi

a kozszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolgdltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg5ltatasi dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatLrozott szolgiitatirsi dijat,
Aziilam e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tovdbbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepi.il6si rinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

letesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordinillo szerv

feladatkrir6nek gyakorl6s6hoz sztiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6teldvel rendeletben 6llapitja meg a

Ko ordi n6l 6 s ze rv 6ltal a ko zszolgiltat6 nak fi zeten do szolgitltatils i dij at.

10.2 A kozszolgiitat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.2S.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tcirtdnt.

Urit6si diiak:

a) A termtiszetes szemdly ingatlanhaszndlfk dltal fizetendd lakossdgi dtiak:

A term6szetes szemdly ingatlanhasznil6k
kcitelezetts6 get az Onkorm6nyzat teljesiti.

tekintet6ben a ktizszolg6ltat6si dijhzetdsi

Edenym6ret Darabsz6m Egys6gnyi iiritesi dij
Gt + Afa)

110 liter 35 87;
80 liter 0 64;
60 liter* 0 48,-

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszertien haszn6l6 termeszetes

szem6ly ingatlanhaszniil6 rdszdre, a telepiildsi dnkormiinyzat 6ltal kiadott lgazolds alapjdn.

b) Ipari (sazdalkod1 szervezeteU dtiai:
110 literes ed6ny: 97,-Ft + AFA
120 literes ed6ny: 106,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 975,- Ft + AFA

4
110 literes ed6ny: 87,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 95,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 873,- Ft + AFA

d) Tdbbl e thull addkgytijt6s6re szolg6l6 zsitk 6ra: 3 6 1,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ado megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos

AFA-torv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.



11. A[amihutlad6kgazdflkod6sikiizfeladat-ellftis
11.1 Az dllami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat ell6t6sara l6trehozott szervezet
kijeloldserol, feladatkdrdrol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
k<itelezetts6gek reszletes szabiilyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Kormdny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s VagyonkezelS Zirtkrirtien MLikOdo Rdszvenytarsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordinii6 szew aklzszolg6ltatdsi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgttltat6s alapjan allitja ki. A k<jzszolgilltat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltat5sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgiiltatrissal
drintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordinrll6 szerv iitat legut6bb kiizimllzott
kdzszolg6ltat6si dij16l ellit ki szdmlitl Azezzel osszefliggdsben keletkezo dijkonekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezettsdg aKdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolg6ltatilsi
dijkiildnbdzet pozitiv mdrleget a Koordin6l6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes
szolgiltatitsi dijba besz6mftja. A kdzszolg6ltat6 hiiinyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6nydrt a Kozszolg illtatotterheli a feleloss6g.

ll.3 A Koordinhl6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgitltatrisb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok kdret, amelyre nincs kcizszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelme zheto, hogy az ingatlannal
dsszefliggdsben teljesitds tortdnt. A Koordiniil6 szerv e korben jogosuliingyenesen adatot
kemi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti iditszolgiltiiasUOt hianyzd
in gatl anok 6 s sziiks6 ge s adataik me giilapitits a 6rdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
k6zszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgitltatot, hogy a megkiildcitt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltatiis6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinli adatszolg6liat6st
legkdsobb az drtesitds kezhezvdteldt k<jveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kcivetoen - a kiizs zolgitltat6 eltdro adatszolgriltat6sa hirinyriban - a Koordin6l6
s ze rv a kd zszol gtitat 6 s i d ij at az ingatl ant u I aj d o no s n ak sz6ml6zza ki .

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszn6l6 riltal hat6ridon beliil ki nem
fizetett kcizszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben intdzkedik.

I1.5 A Kcizszolgiitato reszere a kozszolg6ltatdsi szerzod6sben rogzitett feladatok ell6t6s6drta Koordinal6 szerv a hulladdk gazdilkoditsi kdzszolg6ltatasi dij meg6ll apitirsircrt felelos
m i ni s zter ril ta I me g ha tir ozott szol gtitat irs i dij at fi zet.

ll.6 A kcizszolg6ltat6 az Onkormiinyzat, mint ellitrisdrt felelos altal kiadott
telies{tdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kozszolg6ltat6 iiltal a Kooidinal6 szerv r6,szdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tdrtdno megktild6se a szolgiitatirsi dij fizetds6nek
feltdtele." 

kciteles a telje aKdzszolgii.tat6 r6szdre a teljesitessel drintett
5 napon beltil nnyiben az Onkormhnyzat a ieljesitdsigazolts
indok ndlkiil esik, figy a krizszolgiitat6 jogosult az ezzel

6*^-,"--

kapcsolatban keletkezo kirit az Onkorm6nyzat fele drv6nyesiteni.



ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolgriltat6s teljes kdzvetlen koltsege
megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek atadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordinilo szervet illeti
meg.

11.8 A Koordiniil6 szerv a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgdltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)
bekezdes szerinti megfelelos6g6t vizsg6lj a.

Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerzoddst

annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t kdvet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beli.il

elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgdltatrisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hat6rozott idore, 2029.
december 31. napj6ig kotik.

Felek a szerzodl,st kdzos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatdsiszerz6d6smegsztin6se
A kozszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a benne meghatdr ozott idotartam lej 6rt6val,
b) a Kozszolg6ltat6 j o gutod n6lktili me gsztin6s6ve l,

c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdoddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek kozos megegy ezds6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st a Polgari Tdrvenykonyvben

meghatdrozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kcizszolgilltat6
- a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a k6myezet v6delm6re vonatkoz6

jogszabilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddntds el6ir6sait srilyosan megs6rtette, es

ennek t6ny6t a biros6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerzod6sben meg6llapitott kdtelezettseg6t neki felrohato m6don srilyosan

megs6rtette;
- a huttaddkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzod6st az Onkormfunyzat felmondja, ha a

Krizszolg6ltat6 nem rendelkezik minositesi enged6llyel vagy megfelelosdgi

v6lemennyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polgari Torvdnykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kdzszolgSltatisi szerzodest akkor mondhatja fel, ha

- az flnkorm6nyzat a kdzszolg6ltatisi szerzod6sben meghat6rozott kotelezetts6gdt - a

K6zszolg6ltat6 felsz6litdsa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolgdltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltatds teljesit6sdt; vagy

- a kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkot6s6t kovetoen hat6lyba ldpett jogszab6ly a

kozszolgiltat6si szerzod6s tartalmi elemeit ugy viitonatja ffi€g, hogy az a

K6zszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatrls szerzod6sszeru teljesit6se

kdr{be 1,1rtoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kozszolg6ltato felmondja, a teleptilesi

onkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodikazuj kozszolg6ltat6 kiv6lasztisilrol.



A fentiek teljesiil6se esetdn akdzszolgdltat6si szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap,
A felmond6si ido alatt a Kozszolgdltat6 a hulladdkgazd6lkod6si krizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves krizszolgdltatrisi dij 50yo-6nak
me gfel elo meghirisul6si kdtbdr fizetdsdre kriteles.

14. Eljdrris a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzodds megszrin6se vagy megsziintetdse eset6n a Kiizszolg iitato az uj
kcizszolg6ltat6 kiv6lasztitsirig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltat6st vdltozatlinul ell6da.
A hulladdkgazdilkoddsi kozszolg6ltatrisi szerzdd6s megszrin6se esetdn a kclzszolg6ltat6s
ell6tris6val kapcsolatos, folyamatban ldvo tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a KcizszolgiltutO u
telepi.il6si dnkorm6nyzatnak aklzszolgitltat6si szerzod6s megszrin6se napjan atadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymirs k<jzcitti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tirgyalils [d6n 60 napon beltil nem tudjak rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi J6r6sbir6s6g, illetve drtekhatart6l fi.iggoen a p6csi Tcirvdnysz6i
illetekessdg6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos biirmely igdnyt vagy nyilatkozatot,k<iveteldst iriisba kell
foglalni.
A szerzodes teljesitdsdvel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat r6szdrol:
ndv: Nov6k Pdter polg6rmester
telefon: 06-721 598-1 13

e-mai I : korje gy zo @orfu. hu

a Kdzszolgiitati rd szdrd I :

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

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cim6t, telefonszilmrlt stb.) a Felek kiz1rolag a
szerzodes teljesitesdvel dsszefliggo kapcsolattart6s c6ljrib6l, illetve az a6hoz kapcsol6-d6
egydb jogos 6rdekek 6rvenyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszabrllyok es adatv6delmi szabilyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Drrlva Hullad6kgazddlkod6si program
A K6zszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitmenyeket 6s eszkrizriket a kcizszolgaltat6s tlljesit6se kapcsiin.
Felek ktitelezettsdget v6llalnak, hogy aliivetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat1rozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja ffi€g, rigy a szerzod6s tdbbi r6sze 6rv6nyes es

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktl b6rmelyik Fel a szerzoddst nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerzoddsben nem szabiiyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torvdny (Ht.), a k;zbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXX. torveny (Mtitv), valamint a

Polgari Tcirvdnyk<)nyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkezesei, illetve a vonatkoz6

iryazati j o gs zabdlyok ir6ny ad6 ak.

Kovicssz6nija,20l9.6v F;et-;rrB ee hrinap '(?' nap
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgriltatti
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