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HULLADEKGAZDALKonAsT xozszorcA lrnrAsr szenz6nns

amely l6trej6tt egyrdsa: K6trijfalu Kiizs6g onkorm 6nyz t^
szdkhely: 7975 Kdt[jfalu. Arany Jiinos u. I l.
PIR szim: 332435
ad6sziLrn : 1 5332439 -2-02
k6pviseli: Kl6zer Gyula polgri,rmester
mint dnkorm6nyzat (a tov6bbiakban: 6nkorm6nyzat)

m6sr6sZ: D6l-Kom D6t-Dun{ntrili Kommunilis Szolgdltatri
Nonprofi t Korl6tolt Felel6ss6gii Trirsasdg
szdkhelye: 7632P€cs, Sikl6si tt 52.
c6gj egyz6kszrirn a: 02-09 -0645 5 6
ad6sz6ma: I 1 541 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ szdma: 100468989 (P6cs-K6k6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 K6zpont)
KSH sziima: 1 1541 587-38 1 l -572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Kcizszolgiiltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgiltat6

- tov6bbiakban egytiftesen: Felek - klzdtl az alulirott helyen 6s napon az alt,Jlbi
feltetelek mellett:

Szerz<id<i felek jelen kdzszolg6ltatiisi szerz6d6s megkdtdsekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. g-rlt, mely szerint a k6zbeszerzdsi
drtdkhat6rok:

a) ewdpai uni6s jogi aktusban meghat6rozott k6zbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
6(dkhat6rok (a toviibbiakban: uni6s 6rt6khatiirok);

6) a k6zponti kcilts6gvetdsr6l sz6l6 trirvdnyben meghat6rozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi trirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti €rtdkhatdrokat a kdzponti
kdlts6gvet6sr6l sz6l6 t6rv6nyben 6vente kell meghatdLrozni. Az egyes beszerzdsi tiirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghaterozott -
uni6s drtdkhatrirokat a mindenkori kdlts6gvet6si tdrv6nyben 6vente r6gziteni kell.
A Kbt. 17. 0 (3) bekezd€se szerint a szolg6ltatris becsiilt 6rt6ke olyan szerzodds eset6ben,
amely nem tarialmazza a teljes dijat:

a) halfuozoll id<ire, ndgy 6vre vagy annill rdvidebb id6re k6tend6 szerz<idds eset6n a
szerz6d6s id6tartama alatti ellenszolgriltatris;

b) hatitrozatlan id6re kdt6tt szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id<ire kdtendo szerzodds
esetdn a havi ellenszolg6ltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Ktizttirsas6g 2019. 6vi kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. g (l)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. g (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rtdkhatrir 2019. janudr l -jdt6l szolgdltatiis megrendel6se eset6ben: I 5,0 milli6 forint.

Felek megrillapitj6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerz<idds nem esik a kdzbeszerz6si eljririis
hatrilya atd.

.(^-,-



Szerzod6 Felek a teleptil6si hulladdk gyrijt6s6re, szillitrlsra 6s kezel6sre vonatkozo
k<izszolgriltatds folyamatossdgdnak biztositrisa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s k<itelezetts6gek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
vdgrehajtrisrira az al6bbi szerz<id6st kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszag helyi cinkormAnyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrvdny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kdrdben
elLitand6 helyi dnkormrinyzati feladatok k6zd tartozik kiil6n6sen a hulladdkgazdiilkodris ds a

kdrnyezet-eg6szsdgtigy (kdztisztas{ig, telepiil6si k6myezet tisaasrlgrinak biztositiisa, rovar- 6s

rrigcs616irtds).

A hullad6kr6l sml6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. $ (l ) bekezddse

szerint a telepiil6si dnkormrlLnyzat a hulladdkgazdrllkodasi kdzszolgiiltatds el[6t6srit a

kdzszolgilltat6val kdtott hulladdkgazddlkodrisi kdzszolgriltat6si szerz<id6s utj6n biaositja.

1.2. Jelen szerzodds az 6nkorminyzat K6pvisel6+esttilete 36/2019. (V.30.) Kt.sz. hat6rozata
alapjrin j6tt tdtre.

1.3. A jelen szerz6dds cdtja, hogy K6tirjfatu Kiizseg kdzigazgatAsi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokniil, hasm6l6kn6l (a tovribbiakban egyiitt:
ingatlanhasznril6) keletkez<i telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6sdre fennrill6 k6zszolg6ltat6ssal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen - az dnkormdnyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 kozotti kapcsolatot, a Felekjogait ds kdtelezettsdg eit szabi yozza.

2.
2.1, Az Onkormrinyzat rnegbizza a Kiizszolgdlta t6t az alirbb meghatarozott feladatok
elvdgz6s6vel:
K6trijfalu Kcizsdg kdzigazgatdsi teriilet6n a telepiil6si hulladdk begyrijt6sdvel ds elhelyez6s
c6ljrib6l tdrt6n6 rendszeres elszrillitrisrival a szerz6d6sben rdgzitett id<itartamban, valamint
kezel6sdvel ds iirtalmatlanitrisiival - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkodiisi Program eszkdz-
6s l6tes(tmdnyiillomiiny6nak ig6nybev6teldvel-, kdzszo196ltatrisi szerz<id6s keret6ben:

- veg/es hullad6k grfijt6se, sz6llitdsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kryiijt6s, k6thetente I alkalommal

2.2. A Ktzszolg6ltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzdsdt 2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjdn a Kiizszolgiltatri, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az iinkormrinyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult

K6ttijfalu Kozseg kdzigazgatAsi teriiletdn a telepiil6si hulladdk gyiijtds6re 6s kezeldsdre

ininyul6 kdzszol gdltatiisok ell6tdsara.

A kozszolgiiltatAs megnevezdse: telepiil6si hullad6k gyiijtdsdre 6s keze16s6re irrinyu16

kcizszolgriltat6i feladatok elLitrisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
a hiiztartdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k r6sz6t k6pez6 vegyes hulladdkdra is, a Ht.39.$ (3)

bekezdds6re tekintette[.
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A kdzszolgeiltatds teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Kdtrijfalu Kdzs|g klzigazgatAsi teriiletdn.
A kdzszolgeiltatds kdrdbe ta(oz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezel6se: a K6k6nyi Region6lis
Hulladdkkezelci Kdzpontban vagy iitrak66llom6son, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, miikdd6si
engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezet6 l6tesitmdnyben.

3. Az.Onkormdnyzatkiitelezetts6gv6llat{sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolgiiltatris ell6trisira a Kiizszotgrlltat6nak
kizar6lagos jogot biaosit.

3.2. Az Onkormdnyzat k6telezettsdget vdllal:

- a kdzszolgiiltat6s hatdkony ds folyamatos ell6taisrihoz a Kiizszolgrilta t6 szitmAra
sziiksdges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6srira,

tevdkenys6gek

4.
4.1.
a)_

a kdzszolgriltat:is kdr6be nem :cirtozo hu addkgazddlkodasi
k6zszol griltatrissal tdrt6n5 dsszehangol6siinak el6segit6s6re,
a kdzszolg6ltat6snak a teleptildsen vdgzert miis kdzszolgiiltat6sokkal val6
6sszehangokisrinak el6segit6sdre,
a Kiizszolgiltat6 kizeir6lagos kdzszolgriltatrlsi jogdnak biztos(tiisiira,
a telepiil6s k6zszolgriltatis igdnybev6teldre kdtelezett ingatlanhaszndl6i vonatkoziis6ban
ndv- 6s cimjegyz6k ritad6srfua, adategyezetdsre.
ked_vezmdny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolgril6 adatok ritadiisrira,
az onkormrinyzat riltal rendeletben, vagy egydb m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy
mentessdg miatt felmeriilo krilts6gek megt6rit6s6re a Koordindl6 szerv szdmdra,
a telepiildsi igdnyek kieldgit6sdre alkalmas hutlad6k gytijtdsdre, sz6llitiisiira, kezeldsere
szolg6l6 helyek ds ldtesitm6nyek meghatriLroz6s6ra. Ennek keret6ben kijeldli - a
Ktizszolgdltatr6val egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgaltar6 atvegye k6aeriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszndl6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszotgdttat6 riltal alkalmazott gdpjdrmiivel nim tud behajtani,
a hulladdksz6llit6 j6rmii szamhra megfelelo ritviszonyok biaositrisrira, (kilonris
tekintettel a tdli h6- ds sikoss6g-mentesitdsre. valamint a k<izfrt iirszelvdnydbe belog6
farigak I evrigrisrira),
a ktizszolgriltat6si szerz6d6s kdzzdt6tel616l a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkiildnitett hultaddkgyiijt6si rendszer helyi feltdteleinek
megszervezdsdr6l.

A K6zszolgdltatri kiitelezetts6gei:

A kdzszolg:iltat6 gondoskodik:
A haztartiis ban keletkez6:
i. V_egyes hulladdk heti egyszer

(Udiilci 6s id<iszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6t6si id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Hr. 47.s (4) bekezd6se alapjln az ingatlanhasznil6k
r6sz6re az 6ves hullad6kgazdalkodrisi k6zszol96ltat6s i dij so%-et kell megrillapitani.)

ii. Elkiildnitetten gytijtdtt hullad6k k6thetente egy alkalommal
iii. Lom hullad6k dvente egy alkalommal
tdrten6 tisszegyfijtdsdr6l, elszAllitAsiir6l ds kezeldsdrol.
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- A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkez<i h6ztartrisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegyrijtds6r<il, elszillit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

- Az titala iizemeltetett hullad6kgyiijt<i ponton, hullad6kgyi.ijt6 udvarban a hullad6k
6tvdtelerdl, 6sszegyrijt6s6r<il, elszillitisar6l 6s kezel6ser6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvelds,szimvitel. b6rszrimlejt6s
- adminisztriici6, nyilvdLntartds, adatbiizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatris

c.) az dnkorm nyzattal egyiittmrikddve a fogyasa6k szimdra kcinnyen hozz6f6rheto

iigyf6lszolgrilat ds trij6koztatdsi rendszer miikddtetdse (K6zponti iigyf6lszolgdlat cime:7632
P6cs. Sikl6si u. 58.), valamint a kdzszolgiiltatiissal kapcsolatos lakossrlgi tdj6koztatris.

4.2. A Kdzszolgiltat6 kdtelezefts6get villlal tovrlbba:
a) a kdzszolgriltatds folyamatos 6s teljes kdni elLit6stira,
b) a kdzszolg6ltat6s meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6s6re,

c) a kcimyezetv6delmi hat6stig riltal meghatarozott min6sitdsi osnAly szerinti

kdvetelmdnyek biaositiisiira 6s a min6sit6si engedely hulladdkgazdalkod6si

kcizszolgrlltatrisi szerz6dds hatrilyossrigrlnak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k6zszolg6ltatris teljesit6sdhez sziiks6ges mennyisegti 6s min6s6gii jirmii, gdp, eszkiiz,

berendezds biztosites6ra, a sziiksdges ldtsz6mrl 6s k6pzetts6gti szakember alkalmaz6srira,

e) a kdzszolgiiltatris folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesit6sehez sztiks6ges

fejlesztesek ds karbantartasok elvdgz6sdre,

fl a kdzszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 hulladdk
l6tesitm6nyek i gdnybev6tel6re.

g) nyilvrintart6si rendszer miik6dtet6s6re 6s a

adatszolg5ltatris rendszeres teljesit6sdre,
h) a nyilvdntartrisi. adatkezel6si ds adatszolgriltatrisi

mtikddtet6sdhez sziiks6ges feltdtelek biztositris6ra,
rendszer ldtrehozis6hoz ds folyamatos

i) a fogyasa6k szrirn6ra k6nnyen hozziflrheto iigyf6lszolg6lat 6s trijdkoaat6si rendszer

mrik6dtet6s6re.
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek elint6zdsi rendjenek megallapitdsera,

k1 a tev6kenysdg elt6t6s6hoz sziiks6ges biaositdssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nytjt a felel6ss6gi kdrben bek6vetkezett Onkormiinyzatnak okozott esetleges krrok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hutlad6k gytijt6sdhez az ingatlanhaszndl6 legalibb 2 kiiltinbrtzo

rirmdrtdkti gyiijt6ed6ny ktiztil vdlaszthasson.

m) tribbtethutlad6k elhetyez6sdt szolgril6, a Kdzszolgriltat6 6ltat biztositott zs6k

forgalmaz6s6ra,
n) a Mecsek-Drriva Hullad6kgazd6tkodrisi Program eszk6z- es l6tesitmdny rillomiinyinak

hasznrilatiira.

A Kdzszolgiiltat6 hullad6kgazddlkodrisi engeddlydnek szama: OKTF-KP/2538-10/2016'
PE/KFT/6055-3/20 I 7, PE/KTF O I lss -7 12018,, PE/KTFO/00363 -2 12019.

A Kdzszolgriltat6 megfeletosdgi vdlem6ny6nek sz6ma: KP/38633-512019.
A K6zszotg6ltat6 min6sft6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO/05727-212019.,
PE/KTFO/04759 -6 12019.

kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s

kdzszolg6ltat6s teljesitdsdvel dsszefiiggti

4
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5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kotelezettsdgdtdl vis maior
eset6n, tovabb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megk6zelitdsdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikosstig mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan a kdzrit/, amely a

Ktizszolgiltat6 g6pj6rmiiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biaositja. Ez esetben a

Kdzszolgriltatti az akadiiy elhriruLisrit kdveto legkrizelebbi szallit6si napon kciteles
szolgdltatni, mely alkalommal kdleles az elozo elmaradt szillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepiil6si hullad6k elszellitesara is.

6. A Kiizszolg{ltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszillitAset:
az rinkormiinyzat rendelet6ben et6irtt6l elt6r6 tdrol6eddny kihelyez6se eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommuniilis) hulladdk kiirdbe nem ta(oz6 anyag
kertilt elhelyezdsre (pl. lorr6 hamu, ko-, dpitdsi tdrmeldk, rillati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, stlyf t6rgy, amely veszdlyezteti a

hullad6kszallitassal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrongrilhatja a

gyiijtoberendezdst. kezelo berendez6st. illetve drtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyeaeti a

kdmyezetet.)
a hulladdk nem a szabvdnyos, zArt tiirol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolgaltat6t6l
vdsiirolt jelzett zsiikban keriil kihelyez6sre,
a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgatesakor a kisz6r6dris
veszdlye fenn6ll (nem lezriLrt, illetve sdriitt eddny)
ha a tdrol6eddny kdriil szabilytalanul, annak mozgat6st
tdbblethulladdk kertilt kihelyezesre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil -
hiiinya. illetve s6riil6se esetdn.

ds tiritdst akadiilyoz6 modon

a tdrol6eddnyek matricrij6nak

7. Az alvrillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vbgezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Ktizszolgriltatri jogosult alvrillalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolgiltat6 az
alvrillalkoz6 igdnybevdteldt koteles az 6nkormrinyzat szdmrira bejelenteni.
7.2. A Felek r<igzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenysdg66rt a Kiizszolg6ltatri fgy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolg6ltatris teljesit6s6vel 6sszeftiggo adatszolgdltatris biaosit6sa 6rdekdben a

Kiizszolgriltat6 az l./ pontban meghat6rozott szolgiiltatasi tertiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely lafialmazza a szolgiiltat6si tertiletr<il elsz6llitott
6s drtalmatlanitott teleptldsi hullad6k mennyisdg6t.

9. A kdzszolgriltatris ig6nybev6te[6re kdtelezetteknek a krizszolgriltatris teljesitdsdvel
kapcsolatos minosdgi 6szrev6teleit, kifogrisait iriisban a Kiizszolgdltatri szdkhelydre (7632
P6cs, Sikl(rsi u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgtiltat6
k6teles azokat irrisban, l5 napon beliil megviilaszolni. Haladdktalanul int6zked6sre kdteles a

Kiizszolgriltat6 kd,rnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolgdltatiisi tev6kenys6g6vel
okozati <isszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz. dszrevetel az 6nkormiinyzat helyi
hulladdkkezeldsi k6zszolgriltatris rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifogdsolja. a

Kiizszolg:iltat6 30 napon beltil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett-
az Onkormrinyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltatdsdija
10.1. A hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgdltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmii-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetdkes minisaer rendeletben
dtlapitja meg 6s a Koordinril6 szerv szedi be.

AHt.32lA. g-a alapj rin az iilarni hulladdkgazdrilkodrisi kdzfeladat keretdben az iillam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat ds kifizeti a k<izszolgriltat6knak a hullad6kgazd6lkoddsi
kdzszolgiiltatasi dij megrillapitrisrldrt felel6s minisaer iiltal meghatdrozott szolgriltat6si dijal,
Az rillam e feladatainak ell6tiisara koordinril6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordinill6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k6zszolg6ltat6, a telepiil6si dnkormilnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkoddsi
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informiici6t, ami a Koordinril6 szerv
feladatkdr6nek gyakorlilsd.troz sziikseges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett krizszolgdltatasi dij felosztasdnak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatiinak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordinril6 szerv dltal a kdzszolgiiltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2 A kdzszolgeltat6 eltal alkalmazott kdzszolgriltat6si dij megdtlapitdsa a Ht.46-48.$ 6s

9l .$, valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tdrt6nt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6k dl@l rtzekndd lakossdsi diiak:

A term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6k tekintetdben a kdzszolgdltatdsi dijfizet6si
kdtelezettsdget az 0nkorm6nyzat teljesiti.

Eddnym6ret Darabsziim Egys6gnyi tirit6si dij
(Ft + Afa)

I l0-120 liter 240 88,-

80 litcr 0 65,-

60 litcr* 0 49,-

*a 38512014. (XIl. 31.) Korm. rendelet szerint lakoingatlant egyediil es dletvitelszertien haszr6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhaszndlo rdszere, a telepiilesi 6nkormiinyzat iiltal kiadon igazol6s alapjin.

u'%n, 
98,-FI+AFA

120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
I100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c) A Ht. 91.$ (O bekez

120 literes ed6ny: 97,- Ft + AFA
I100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tabblethulta(ldk gytijtds6re szolg6t6 zs6k iira: 361,- Ft+Afrdb.

Szerzod6 Felek az riltakinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
AFA+orr6ny rendelkezdseinek megfelet6en jimak et.
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11. Allami hullad6kgazddlkod{sikiizfeladat-elt6trls
ll.l Az dllami hullad6kgazd6tkodrlsi kdzfeladat elldtrbrira ldtrehozott szervezet
kijeldl6sdr<il, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolgriltatdsi
kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjrin a Kormriny a Ht. 32/A. g (l) bekezddsben
meghatiirozott feladatoka Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordiniil6 6s Vagyonkezel6 ZirtkiSriien Miik6d6 Rdszvdnytarsasiigot jel6lte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a k6zszolgriltatrlsi dijakra vonatkoz6 szrimliikat az Adatkorm.rend.
20.8 (l) bekezddse szerinti adatszolgiiltatiis alapjrin dllitja ki. A kdzszolgiiltat6 hirinyos vagy
kdsedelmes adatszolgriltatiisa esetdn a Koordiniil6 szerv a nem megfelel6 adatszolgriltatdssal
drintett ingatlanhaszniil6 tekintet6ben a Koordiniit6 szerv riltal legut6bb kisz6mlizott
kdzszolgriltatiisi dijr6l rillit ki szriml6t. Az ezzeldsszeftiggdsben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn
minden helytrill6si kdtelezettsdg a Kdzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez<i k<izszolgriltatrisi
dijkiildnbdzet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kcjzszolgrittat6nak fizetend6 eseddkes
szolgiiltat6si dijba beszimitja. A kdzszolgriltat6 hiiinyos vagy helytelen adatszolgriltatdsiib6l
eredci, a Koordinril6 szerv iiltal nem megfelel<i adattartalommal kiellitott szimkikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a K6zszolgiiltat6t terheli a lelelossdg.

ll.3 A Koordiniil6 szerv az Adatkorm.rend. 20. g (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kdzszol96ltatiisi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgdltatesban, ugyanakkor vdtelmezhet<i, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s tdrtent. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illetdkes hat6srigt6l a 20. g (l) bekezdds szerinti adatszolg6lrarisb6l hi6nyz6
ingatlanok ds sziiksdges adataik megrillapitrisa 6rdekdben.
A fentiek alapjiin rogzitett ingatlanok adatait a Koordintil6 szerv megktildi a
kdzszolgriltat6nak, 6s felhivja a krizszolgiiltat6l, hogy a megk[lddtt ingatlanokon vdgzett
szolgiiltat6srinak megfelel6en korrigrilja a 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrist
legkds<ibb az drtesites k6.zhezvetelit k6vet6 8 napon beltl.
A korrekci6t kdvet6en - a kdzszolgriltat6 eltdr6 adatszolgiiltat6sa hirinydban - a Koordindl6
szerv a kcizszolgriltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak szAmltaza ki.

ll.4 A Koordinril6 szerv a kiszirnliizott ds az ingatlanhasznril6 6ltal hatdrid6n beliil ki nem
fi zetett kcizszolgriltatrisi dij behajtrisa drdekdben intdzkedik.

ll.5 A Kdzszolg6ltat6 rdszdre a kdzszolgiiltatiisi szerzod6sben rdgzitett leladatok ell6t6s6drt
a Koordinril6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltatdsi dij megrillapitris66rt felelos
miniszter 6ltal meghatdrozott szolg6ltatiisi dijat fizet.

I1.6 A krizszotgiiltat6 az Onkormrinyzat, mint ellAtas6rt felel6s riltal kiadott
teljesitdsigazohissal igazolja, hogy a k<izszolgiiltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifogrisa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazoliisnak a kdzszolg6ltat6 iiltal a Koordiniil6 szerv rdszere a
rendszeres adatszolgiiltat6s keret6ben tdrtdno megkiilddse a szolgriltatisi dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkormrinyzat kdteles a teljesit6sigazoliist a Krizszolgriltat6 r6szdre a teljesitdssel 6rintett
idoszakot kdvetti 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a telj esit6sigazokis
kiadiisrival alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, rigy a kdzszolgiiltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezri k6r6t az 0nkormiinyzat fele drvdnyesiteni.

S*"^--
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ll,1 A szolgdltatdsi dijban a hullad6kgazdrilkod6si k<izszolg6ltatris teljes krizvetlen kdltsdge
megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag drtdkes(t6s6r6l a Koordin6[6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgilltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinrilo szerv 6ltal kijel<ilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drtdkesitdsbol ered6 bevetel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordinril6 szerv a hulladdkgazddlkodrisi kdzszolgriltatrisi szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfele16s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezdese alapjin az Onkormiinyzat a kdzszolg6ltat6si szerzoddst

annak megkdtds6t vagy m6dosit6s6t kdvetoen haladdktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolg6ltat:isi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napj6val kezd6dci hatrillyal, hatiirozott idtire, 2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzod6st kdzds megegyez6ssel. csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. A kiizszolgriltatrisiszerz6d6s megsziin6se
A kdzszolgiiltatiisi szerz6d6s megszftnik
a/ a benne meghaHrozott id<itartam lejrirt6val,
b) a K zszolgitltat6 jogut6d ndlkiili megsziin6s6vel,
c) eLiLll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdoddtt meg,
d) felmonddssal
e/ a felek k6zcis megegyezds6vel.

l3.l Az Onkorm6ny zat a kdzszolgaltat{isi szerzod6st a Polgriri T<irv6nykdnyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a K6zszolg6ltat6

- a hulladdkgazd6lkodrlsi kdzszolgiiltatris ell6t6sa sorriur a k6myezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabrilyok vagy a rd vonatkoz6 hat6srigi ddntds el<iirisait stlyosan megsdrtette, 6s

ennek t6nydt a bir6sdg vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta;
- a szerziddsben megrillapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don stlyosar

megs6rtette;
- a hulladdkgazdrilkod6si k<izszolgriltatrisi szerzod6st az Onkormiinyzat felmondja. ha a

K<izszolgriltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelosdgi
v6lemdnnyel.

13.2 A KdzszolgriLltat6 a Polgrlri Tdrvdnykdnyvben meghat:lrozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatiisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
- az Onkorm6nyzat a kdzszolgriltatrisi szerz6d6sben meghat6rozott kdtelezetts6g6t - a

Kdzszolgdltat6 felsz6lit6sa ellendre - stlyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgriltatris teljesitesdt; vagy

- a kdzszolgriltatrisi szerzodds megk<itdsdt kdvet6en hat6lyba l6pett jogszab6ly a

k6zszolgriltatrisi szerzod6s tartalmi elemeit irgy vriltoaatja meg, hogy az a

Kdzszolgiiltat6nak a hulladdkgazdritkod6si kdzszolg6ltat6s szerz6d6sszerti teljesit6se
kdrdbe tartoz6 lenyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rtdkben s6rti.

t3,3 Ha a hulladdkgazd6tkodasi szerz<iddst a k6zszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi
cinkormiinyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kdzszolgriltat6 kivrilasarisdr6l.
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A fentiek teljesiil6se eset6n a kozszolgiitatisi szerz6d6s felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si id<i alatt a Kdzszolg6ltat6 a hulladdkgazdrilkodasi kdzszolgelhtast veltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az OnkormiiLnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodds
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormrlnyzat az dves k6zszolgiiltatrisi dij 50%-riLnak
megfele16 meghirisukisi k<ltbdr fizetesdre kdteles.

14. Eljirds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgriltat6si szerz<idds megszrin6se vagy megsziintetese eseten a Kdzszolgtiltat6 az [i
k6zszolgiiltat6 kivdlasaisiig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgillatAst v6ltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazddlkodrisi kdzszolgiltatasi szerz6d6s megszrin6se eseten a kdzszolgriltatris
ellat6seval kapcsolatos, folyamatban l6v<i iigyek iratait 6s nyilvdntartrisait a Kdzszolg6ltat6 a
tetepiil6si 6nkormifuryzatnak a kdzszolgdltatiisi szerzod6s megsztinese napjan ritadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els<isorban az egymiis kdzdtti tiirgyalasok
sor6n igyekemek rendezni.
Amennyiben a jogvitdt a Felek tiirgyalis ritj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendemi, a bir6srigi
eljdr6s lefolytatrisiira a P6csi Jrir6sbir6s6g, illetve 6rt6khatriLrt6l ftiggtien a Pdcsi T0rvdnysz6k
illetdkessdget k6tik ki.

16. Iirtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st iriisba kell
foglalni.
A szerz<idds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormdnyzat rdszirol:
n6v: Kl6zer Gyula polgrfu:mester

telefon: 06-7 3 / 3 42-20 1

e-mail : kozoshivatal@kozoshivatal.hu

a Kiizszolgdltat6 r6sz6rol :

n6v: Bir6 Pdter tigyvezet6
telefon: '72/ 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cimdt, telefonszlmiit stb.) a Felek kizrlr6lag a

szerz<id6s teljesitds6vel 6sszefiigg6 kapcsolattartris cdljib6l, illetve az ahhoz kapcsol6do

egy6b jogos 6rdekek drv6nyesit6se erdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sorin a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szab|lyzataik rendelkez6sei szerint jimak el.

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazd:ilkodtisiProgram
A Kdzszolg6ltat6 k6teles igdnybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazddlkodrisi Projekt

keretdben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkdzciket akdzszolgiitat{s teljesitdse kapcsiin.

Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy aLivetik magukat a Trirsuliisi Tanrics hat6rozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz<ides brirmetyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6siig
annak 6rv6nytelens6g6t rillapitja meg, rigy a szerz6dds tdbbi r6sze 6rv6nyes 6s

kikdnyszerithet<i, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerz<id6st nem k6tdtte volna meg.
A jelen szerz6ddsben nem szabiilyozott k6rd6sekben els6sorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. t6rv6ny (Kbt.), a

Magyarorszig dnkormdnyzatair6l sz6t6 201 I . dvi CLXXXX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a

Polgilri Tdrvenykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
Agazali j o gszab itl yok irri.Lnyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvasiisa ds 6rtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vahagy6lag irjrik ale.

K6t[jfalu,2019.
Dril-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pscs, Sikt6si 0t 52.

C6gjc9yz6k-im: O2-09.06/t556
Ad6szdm: 1 1 541 SB7 -2-02
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg6ltat6
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