
tD rc - L+-r+ -4-..rt 1,.-r(ure

H uL LAD fi:xe rzoA r,x o o A s r r o z s z o L GA L TA TA s r s z E Rz 6 o r s

amely l6trejdtt egyr6szt: Kikics Kiizs6g 6n kormdn yzata
szdkhely: 7958 K6kics, Petofi ttca2.
PIR sz6m: 334813
ad6sz6m: I 5334819-l -02
k6pviseli: Szekeresnd Spang Livia Katalin polgarmester
mint dnkorm 6ny zat (a to v6bbiakban : 6nko rm 6ny zat)

D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunilis Szolgdltat6
Nonprofit Kork{tolt Felel6ss6gii Tirsasig
szdkhelye: 7 632 P ecs, Sikl6si it 52.
c e gtr e gy zekszirma: 02 - 0 9 - 0 6 4 5 5 6
ad6szitma: 1 | 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 iPdcs-K<jk6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kdzpontl ;

KSH sz6ma: 1 1541587-3811-572-02
k6pviseli: Bi16 P6ter tigyvezeto
mint Kcizszolg6ltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgiltat6

miisreszt:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<izdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzodes megkcit6sekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tv. 15. $-6t, mely szerint a k)zbeszerz6si
drt6khat6rok:

a) ewopai uni6s jogi aktusban meghatirozott kdzbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok) ;

b) akozponti k6ltsdgvet6srol sz6l6 torvdnyben meghat6rozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi ertekhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti ert6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kozponti
koltsdgvet6srol sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerzdsi tilrgyak
esetdben alkalmazando - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kdltsdgvetdsi tiirvdnyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitatiis becstilt 6rt6ke olyan szerzodes eset6ben,
amely nem tartalm azza a teljes dij at:

a) hatitrozott idore, ndgy 6vre vagy ann6l rcividebb id6re kcitendS szerzildds eset6n a
s zerzo dd s idotartama alatti e I lens zolgiitatds ;

b) hatitrozatlan id6re kotdtt szerzod6s vagy n6gy dvn6l hosszabb id6re k<itendo szerz6dds
esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Ktiadrsasiig 2019. 6vi k<iltsdgvet6sdrol szol6 2018. evi L. torv6ny 72. g (1)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzesi
drtdkhat6r 2019.janudr l-j6t6l szolgiitatits megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megdllapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si eljir6s
hatdlyaal6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hulladdk gyrijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
kcizszolg6ltat6s folyamatossdgiinak biztosit6sa drdek6ben a telepiil6si hullad6kfioz kapcsol6d6
jogok 6s k<itelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sira az al6bbi szerz6d6st kritik meg:

l. A.szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszilg helyi <lnkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torveny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kcirdben

ell6tand6 helyi rinkormdnyzati feladatok kozd, tartozik kiil<inosen a hulladdkgazd6lkod6s 6s a

kdrnyezet-egdszs6giigy (k<iztisztas6g, telepiil6si kcirnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- es

r6gcs616irt6s).

Ahullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torveny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezdese

szerint a telepi.ildsi onkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sit a

k<izszolgriltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltatisi szerzod6s irtj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az 6nkorminyzat K6pviselo-testiiletel0g 3. (...X'l.'.4.{....) Kt.sz.

hatdrozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Kakics Kozsdg kozigazgat6si tertiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:

ingatlanhaszndl6) keletkezo teleptil6si szil6rd hulladdk kezel6sdre fenn6l16 kozszolgdltat6ssal

kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az dnkorminyzat ds a

Kiizszolgiltat6 koz<itti kapcsolatot, a Felek jogait es k<itelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok

elv69z6s6vel:
Kakics Kozs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hulladdk begytijt6s6vel 6s elhelyezds

c6lj6b61 tortdno rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezelds6vel 6s irtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-

6s ldtesitm6ny6llomrinyinak ig6nybev6tel6vel-, kozszo196ltatdsi szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, szdllitdsa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkiilcjnitett /szelektiv/ hulladdkgytijtds

2.2. A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset2020.janurlr l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrllyoknak 6s az <inkorminyzati rendeletnek megfeleloen kizar6lagosan jogosult K6kics

Kdzsdg kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6
kcizszol g6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevezdse: telepi.il6si hulladdk gytijt6s6re 6s kezel6sere ir6nyulo
krizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6lo
ahdztartisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolg6ltatris teljesit6sdnek teriileti kiterjed6se: K6kics Kdzs6g kdzigazgattisi teriilet6n.
A k<izszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcikdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kbzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kcimyezetvddelmi, mrik<iddsi
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkdtelezetts6gvrlllalisa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kdzszolgdltatds ell6t6srira a Kdzszolgiltat6nak
kiziir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onko rm inyzat kcitelezettseget vrillal :

- a kdzszolgdltat6s hat6kony 6s folyamatos ellittitsirhoz a Kiizszolgiltat| szitmira
s ztikse ge s i nfo rm 6ci 6k 6s adatok szol giitatisir a,

- a kcizszolg6ltat6s k<ir6be nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si
kozszolg6ltat6ssal trirt6n6 risszehangol6s6nak elosegftdsdre,

tevdkenysdgek

- a kozszolgiitat6snak a telepiilesen vegzett m6s kozszolg6ltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak el6segit6sere,

- aKdzszolgiltat6 kiz6r5lagos kcizszolgiltatrlsi jogiinak biztositiisiira,
- a telepUl6s kdzszol giitatds igenybevdtelere kcltele zett ingatlanhasznril6i vonatkoz6s6ban

nev- 6 s cimj e gy zek i./taddsir a, adategy ezetd sre,
- ked_vezm6ny, mentess6g eseten annak alapjdul szolg6l6 adatok 6tad6sira,
- az Onkormrinyzat iital rendeletben, yagi egydb -6do, biztosftott dijkedvezm6ny vagy

mentesseg miatt felmertilo k<jlts6gek megtdrit6s6re a Koordiniil6 szerv szdmdra,
- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijtdsere, sziilititsira, kezeldsere

szolg6l6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghatdrozdshra. Ennek keret6ben kijekili - a
Kdzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Klzszolgitltat6 6tvegye kdaedileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgiltatf iiltal alkalm azott gepjdrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 je.mf szdmira megfelel5 ritviszonyok biztositiis6ra, (ktilonris
tekintettel a tdli h6- 6s sikossiig-mentesft6sre, valamint a kdzrit rirszelvdnydbe bel6g6
fairyak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzodeskozzetetelerol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktilcinitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeser(5l.

4. AKiizszolg{ltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdztartdsban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilo 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellfuthsi idoszak 6 h6nap -
rlprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanharrnil6k
rdszdre az 6ves hulladdkgazddlkod6si kozszolg6ltat6si dij so%-ftkellmeg6llapitani.)

ii. Elktilcinitetten gytijtcitthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tortdno ci sszegytij tds6r5l, elszdl I it6s6r6 I ds kezel6s6ro l.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezohdnartitsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegytijt6sdrol, elsz6llit6s6r6l 6s kezelesdrol.
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- Az illtala tizemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hulladdkgytijt6 udvarban a hulladdk
etv6teldrol, cisszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l es kezel6s6rol.

b) Adminis ztr ativ feladatok :

- krinyvel6s, sz6rnvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis ilrici6, nyilvantart 6s, adatbdzis-kezeles
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmrikcidve a fogyaszt6k szdmira kdnnyen hozzdfdtheto

iigyf6lszolg6lat 6s tirjekoztatisi rendszer mrikcidtet6se (Ktizponti iigyfdlszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint a kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltat6 ktitelezetts6get v6llal tov6bb6:

a) a kozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes korti ell6tds6ra,

b) akdzszolgitltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,

c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott minosit6si oszltilly szerinti

k<ivetelm6nyek bizosit6sara 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

k6zszolg6ltatilsi szerzod6s hat6lyossSganak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiksdges mennyis6gti 6s minos6gti jirmi, gdp, eszkd,z,

berendez6s biaositris6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s kdpzettsdgti szakember alkalmazdsdta,

e) a k<izszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesitds6hez sztks6ges

fej leszt6sek ds karbantart6sok elvdgz6s6re,

0 a kcizszolg6ltatds k<ir6be tartozo hulladek
l6tesitmdnyek ig6nybevdtel6re,

g) nyilv6ntartisi rendszer mrikcidtetds6re 6s a

adatszol g6ltat6s rendszeres telj esit6sdre,

h) a nyilvantart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mrikodtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biaosit 6shra,

i) a fogyaszt6k sz6mara k<innyen hozzdferheto tigyfelszolg6lat 6s t6jekoztatdsi rendszer

mtikcidtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elintdzdsi rendjenek meg6llapitttsira,

k) a tev6kenys6g ell6t6sahoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi korben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6sere,
l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legaldbb 2 kiilonbozo

tirm6rtdkti gyiij to ed6ny kd ztil v6laszthas son,

m) tribblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott zsitk

forgalmazisdra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

hasznillatdra.

A Kcizszolgdltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szima: OKTF-KP 12538-1012016,

PE/KFT/6055-3/20 r 7, PE/KTFO I 155-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kdzszolg6ltat6 me gfelel6sdgi vdlem6ny6nek szdma: KP-38633- 5 12019.

A Kdzszolg6ltat6 minosit6si engeddlydnek szdma PE/KTFO 105727-212019.,

PE/KTFO I 047 59 -6120 19., PE/KTFO/06748-2 12019.

kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel 6sszeftiggo

6*r.-
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5. Mentesiil a Kiizszolgiitatil a 4.1 pontban meghatirozott kdtelezettslgltol vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkcizelitds6hez olyan
titviszonyokat lh6- 6s sfkossiig mentessdg, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a
Kiizszolgriltat6 g6pjrlrmriveinek balesetmentes k<izleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgfltat6 az akad6ly elh6rul6s6t krjveto legkrizelebbi sz6llit6si napon kciteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<jteles az elozo elmaradt sz6llft6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri telepiil6si hullad6k elszdllit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltatfjogosult megtagadni ahullad6k elszrillit6siit:
- az cinkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6eddny kihelyezdse eset6n,
- ha a t6rol6eddnyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpit6si tcirmel6k, 6llati tetem, mar5, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmt, sulyti tdrgy, amely veszllyeil.eti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszsdg6t, vagy megrongiilhatja a
gyiijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitiisa sor6n veszllyezteti a
krirnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, zirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a K<izszolg6ltat6t6l
viisdro lt j e I zett zsitkban kertil kihelyezd sre,

- a hulladek oly m6don keri.il kihelyez€,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6dris
veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdriilt eddny)

- ha a t6rol6eddny kdrtil szabtiytalanul, annak mozgat6st ds iirit6st akadiiyoz1 m6don
t<ibblethulladek kertilt kihelyezdsre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a trirol6ed6nyek matricrij6nak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgriltat6 jogosult alv6ll.alkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolg6ltat6 az
alv6l I alkoz6 i g6nybev6tel6t koteles az 6 n ko rm 6ny zat szirmilrabej elenteni.

7.2, A Felek r<igzitik, hogy az alvdllalkoz6 tevdkenys6ge6rt a Kdzszolgiltatl rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Kiizszolgr{ltatds teljesit6s6vel dsszefiiggo adatszolgriltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgfltatfl az 1./ pontban meghatirozott szolgrlltat6si teriiletre vonatkoz6an elktilcjnitett
nyilvdntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgditat6si teriiletnil elszrillitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyisdg6t.

9. A kcizszolgriltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezetteknek a kdzszolgiiltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos minosdgi 6szrevdteleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg6ltai6 sz6khelydre (7632
Pecs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Ktizszolgiltat6
k<iteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre krileles a
Kiizszolgdltat6 k<irnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltatrisi tev6kenys6g6vel
okozati dsszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezelesi kcizszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolgr{ltat6 30 napon beliil k<iteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitdse mellett-
az O n korm inyzathoz megkiildeni.
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10. Kdzszolghltatds dija
10.1. A hullad6kgazddlkod6si k<izszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai ds Kozmti-
szabhlyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembevdteldvel az illetdkes miniszter rendeletben

6llapida meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az illlami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az 6llam beszedi

a krizszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hulladekgazd6lkod6si

k<izszolg6ltat6si dij meg6llapitdsdert felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatdsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tovdbbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kdzszolgSltat6, a telepi.il6si <inkormiinyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

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

feladatkrir6nek gyakorlisithoz sztiks6ges.
A minisaer rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgiiltat6si dij feloszt6sdnak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6teldvel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltatrisi dijat.

10.2 A k<izszolg6ltato illtal alkalmazott klzszolgbltat6si dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<jrt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemtily ingatlanhaszndl1k dltal fizetendd lakossdgi dA'ak:

A term{szetes szem6ly ingatlanhasznillok tekinteteben a kozszolg6ltat6si dijfizetesi

kdtelezetts eget az Onkormanyzat telj esiti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egysdgnyi i.irit6si dij
Gt + Afa)

110 liter 84 88,-

80 liter 0 65i
60 liter* 0 49;

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lakdingatlant egyediil ds dletvitelszerfen haszn6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhaszn616 rdszdre, a teleptil6si 0nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

b) Ipari (gazddlkodd szervezeteU dtiai:
110 literes ed6ny: 207,'Ft + AFA
120 literes ed6ny: 225,-Ft+ AFA
1100 literes ed6nY: 2 068,- Ft + AFA

186,- Ft + AFA
c)

110 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
1100 literes ed6ny:

202,-Ft+ AFA
I 861,- Ft + AFA

d) Tobblethutladdkgyfljt6s6re szolg6l6 zsik ira'. 361,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFR-torv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.
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11. Allamihullad6kgazdilkodisikiizfeladat-ellitds
l1.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijel6l6s6rol, feladatkdr6r6l, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kcitelezetts6gek reszletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3 $ (1) bekezd6se alapjan a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghatirozott feladatokra Koordinil6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zilrtkrinien Mrikddo Rdszv6nyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolgLiltat6si dijakra vonatkoz6 sz6mkikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n allitja ki. A kcizszolgiitat6 hianyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltatrlsa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgdltat6ssal
drintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szerv itltal legut6bb kisz6ml6zott
kdzszolg6ltat6si dij161 6llit ki szirmlilt. Az ezzel osszefiigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kdtelezetts€g aKdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k6zszolg6ltat6si
dijktiltinbtizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kiizszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolgriltatiisi dijba besz6mida. A kdzszolgaltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott szrimkikkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezmdny6rt a Kdzszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgilltat6sb6l
kiindulva meg6llapida azon ingatlanok krirdt, amelyre nincs kdzszolg6ltatrlsi dijfizetds
meghatfirozva az adatszolg6ltatdsban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s ttirtdnt. A Koordin6l6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyzo
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjdn rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a
ktizszolg6ltat6nak, ds felhivja a kozszolgiltat6t, hogy a megktildcitt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrist
legkdsobb az drtesitds kezhezvdtel6t k<iveto 8 napon beliil.
A konekci6t kovetoen - a k<izszolgiitato eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kozszol giitatas i dij at az ingatlantul aj dono sn ak szirmlinza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszdmlitzott 6s azingatlanhaszniio 6ltal hatriridon beltil ki nem
frzetett k6 zszo I griltat6si dij behaj t6sa erdek6ben intdzkedik.

ll.5 A Kcizszolgiitato r6,szdre akozszolgitltatrisi szerzod6sben rcigzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdiikoddsi kcizszolg6ltatrisi dij megiilapitds66rt felelos
minisaer 6ltal meghatArozott szolgiitatdsi dijat fizet.

ll.6 A k6zszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6trisdrt felelos 6ltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja, hogy a k<izszolgriltat6 teljesft6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazoliisnak a klzszolgiitato tltal a Koordin6l6 szerv rlszdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tdrt6no megkiild6se a szolgitltatrlsi dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkormdnyzat kciteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolgiitat6 r6szdre a teljesitdssel 6rintett
idoszakot k<iveto 5 napon belUl kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, ugy a kdzszolgriltat6 jogosult ai ezzel
kapcsolatban keletkezo kdrii az Onkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.
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ll.l A szolgdltat6si dijban a hulladekgazdilkod6si kcizszolg6ltat6s teljes kozvetlen koltsdge

megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos egdt vizsgilja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolg5ltat6si szerzodest

annak megkrit6s6t vagy m6dositasSt ktivetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil

elektronikus irton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napjdval kezd6do hat6llyal, hatirozott idore, 2029.

december 31. napj6ig kritik.

Felek a szerzod€st k<jzos megegyezdssel, csak ir6sban modosithatj6k.

13. Akiizszolgfltatisiszerz6d6smegsztin6se
A k6zszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinik
a) abewrc meghat6rozott idotartam lej6rt6val,

b ) a Kdzszol g6ltat6 j o gut6d n6 lki.il i me gszrineseve l,

c) el6ll6ssal, ha a teljesites mdg nem kezdodott meg,

d) felmond6ssal
e) a felek kdzcis megegy ezds6vel.

l3.l Az Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltatdsi szerzodest a Polg6ri Ttirv6nykdnyvben

meghatirozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhada fel, ha a Kdzszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkodAsi k<izszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a k<irnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkozo hat6s6gi ddnt6s eloiriisait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen megallapitotta,

- a szerz6d6sben meg6llapitott kotelezettseget neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.
- a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik minositesi enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kcizszolg6ltat6 a Polg6ri T<irv6nykdnyvben meghatirozottakon trilmenoen a

kozszolg6ltatilsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az flnkorm6nyzat a kdzszolg6ltatisi szerzod6sben meghat6rozott kotelezetts6get - a

Krizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a K<izszolg6ltat6nak

kdrt okoz, vagy akadillyozzaa hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6set; vagy

- a kcizszolg6ltatSsi szerz6d6s megk<it6sdt kdvetoen hat6lyba ldpett jogszabdly a

k6zszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy viitoztatja meg, hogy az a

Ktizszolgdltat6nak a hullad6k gazdilkoditsi kdzszolg6ltat6s szerzod6sszerti teljesit6se

k<ir6be tartoz6 l6nyeges 6s j ogos drdekeit j elentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzoddst a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepi.ildsi

6nkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azij kdzszolg6ltato kiv6laszt6s6rol.
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A fentiek teljesiil6se esetdn akozszolgdltat6si szerz6dds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond5si ido alatt aKdzszolgdltat6 a hulladdkgazdrilkodtisi kdzszolg6ltatrist v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormdnyzatnak felrohat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az dves kdzszolg6ltatrisi dij SOYo-inak
megfelelo meghirisul6si kdtbdr fizetds6re k6teles.

14. Eljdris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolg6ltatrisi szerzodes megsztinese vagy megsztintet6se esetdn a Kdzszolg illtato az i1
kdzszolgiitat6 kiv6lasztisfiig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgdltat6st viitozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazdillkoditsi kdzszolgriltat6si szerzodds megsztin6se esetdn a kozszolg6ltatris
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilv6ntartdsait a Kcizszolg6,ltato a
teleptil6si dnkormrinyzatnak akozszolgiltat6si szerzod6s megsztindse napjrin atadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymis kozritti trirgyal6sok
sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyalis rid6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezri, a bir6s6gi
eljdr6s lefolytatris6ra a P6csi Jrirdsbir6s6g, illetve ert6khat6rt6l fiigg6en a Pdcsi Trirvdnyszdk
illetdkess6gdt k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintezdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat reszerol:
n6v: Szekeresn6 Span g Liviapolgiirmester
telefon: 06-7 3 I 491 -030
e-mail : jegy zo @sellye. hu

a Kiizszolg iitat6 rdszdr6l :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cimdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizirolag a
szerzodds teljesit6s6vel 6sszeftigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egy6b jogos erdekek 6rvenyesit6se drdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszabiiyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkezdsei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-DrrivaHullad6kgazdflkodrisiProgram
A Kdzszolgdltat6 koteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkod6si projekt
kereteben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkoz<iket a k<izszolgriltat6s teljesit6se kapcsrln.

Felek kdtelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsuliisi Tanrics hat6rozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik rdsze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sig vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6gdt 6llapitja meg, tgy a szerzodds tdbbi r6,sze 6rv6nyes ds

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil bdrmelyik F6l a szerz6d6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabillyozott kerddsekben elsosorban a hullad6kr6l sz6lo 2012. evi

CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerzesekrol sz6lo 2015. 6vi CXLIII. trirveny (Kbt.), a

MagyarorszSg <inkorminyzatairol szol6 2011. 6vi CLXXKX. torvdny (MOtv), valamint a

Polg6ri T<irv6nykrinyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torveny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

iryazati j o g szab 6ly ok ir6ny ad6 ak.

tt(l/.-IL;-
"";;i-ii;;';';;;;;;; il;: "'

Kiizszolg6ltat6
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