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HullADfiircctzoAlrooAsrrozszor,cAr,rarAsrszuRz6ons

amely ldtrejdtt egyr6,szt: K6rris Kdzs6g Onkormdnyzata
sz6khely: 7841 K6r6s, Rdk6czi u. 1.

PIR sziim: 334033
ad6szirn: | 5 3 3 403 9 - 1 -02
k6pviseli : Gotthrir Ldszl6 polgrirmester
m i nt <j nkorm iny zat ( a to vribb i akban : 6 n ko r miny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrtli Kommunilis Szolgrfltatri
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gii Tfrsasrflg
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si nt 52.
c6 gS e gy zdkszdma 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szirma: | | 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: 1 00408033 /Gcircs<iny hulladdkl erako /
l 0 19 I 57 7 4 I Szigetv ir hulladdklerak6/
101336027 /P6cs, Eperftls tit 3./
KSH sz6ma: I 1 541 587-38 1 1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Krizszolgriltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltatr6

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - kriz<itt az alulirott helyen 6s napon az alibbiak
felt6telek mellett:

Szerzodil felek jelen k<izszolg6ltat6si szerzodds megk<it6sekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerz6sekr6l sz5l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kozbeszerz€si
drt6khatiirok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghathrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tovribbiakban : uni6s 6rt6khat6rok) ;

b) akozponti k<ilts6gvet6sr<il sz6l6 t<jrv6nyben meghatfurozott krizbeszerzesi 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rt6khatiirok (a tovdbbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatarokat a kdzponti
kdltsdgvet6sr6l sz6l6 t<irv6nyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerz6si tirgyak
esetdben alkalmazandi - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s 6rt6khatilrokat a mindenkori k<ilts6gvet6si trirv6nyben 6vente nigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiltatds becstilt 6rt6ke olyan szerzodds esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirrozott idore, n6gy dvre vagy annrll rcividebb idore k<jtend6 szerzod6s eset6n a
szerziid5,s id6tartama alatti ellens zolgiitaths;

b) hatdrozatlan idore kdtdtt szerzodds vagy negy 6vn6l hosszabb id6re k<itend6 szerzrid6s
eset6n a havi ellenszolg6ltatas negyvennyolcszorosa.

A Magyar Ktiarirsasiig 2019. 6vi kdlts6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. trirv6ny 72. g (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerzdsi
6rtdkhatrir 2019.januiir 1-jdtol szolgiitatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kiSzbeszerzdsi eljarrls
hatSlya alit.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re, sziilitisra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss:ig6nak biztositiisa drdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s k<ltelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
v6grehajtiisira az aldbbi szerzod6st k<itik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorsz6g helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. ttirvdny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi k6ztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k<irdben

ell6tand6 helyi dnkormirnyzati feladatok koze tartozik kiildn<isen a hullad6kgazd6lkodiis 6s a
k<irnyezet-egeszs6gi.igy (k6ztisztas6g, telepiildsi krimyezettisztasitgrinak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a teleptil6si rinkormiinyzat a hullad6kgazdrllkodrisi k<izszolgdltat6s elllt6s6t a

kcizszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazdrllkoddsi kozszolgitltatisi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyztt K6pvisel5-testiilete 5212019 (IV.l5.) sz.hatdrozata
alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzld€,s c6lja, hogy K6r6s Kcizs€g kozigazgatisi teriilet6n M
ingatlantulajdonosokniil, birtokosoknSl, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egytitt:

ingatlanhasznill6) keletkezo teleptil6si sziliird hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiitat6ssal
kapcsolatban a hatdlyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormfnyzat 6s a

Kilzszolgitltat6 k<izcitti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kcitelezetts6geit szabilyozza.

2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kdzszolgiltat6t az alt.bb meghat6rozott feladatok

elv6gz6s6vel:
K6r6s K<izs6g kozigazgat6si tertiletdn a teleptildsi hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj6b6l t6rt6no rendszeres elsz6llit6srival a szerzSd6sben rtigzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanitiisiival - a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdrilkoddsi Program eszkciz-

6s l6tesitm6nyiillomtiny6nak ig6nybev6tel6vel-, krizszolg6ltatrlsi szerzodes keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, sziilitilsa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanitiis 6vente I alkalommal
- elkiikinitett /szelektiv/ hullad6kgytij t6 s

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatirozott feladatok elv6gz6set2020.janurlr l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrln a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az cinkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizinolagosan jogosult K6r6s
Ktizs6g kozigazgatLisi tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijtes6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
ko zszol giitatiiso k ellfitis 6r a.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: teleptildsi hullad6k gytijtes6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kozszolgdltat6i feladatok ell6trisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznilo
ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszdtkepezo vegyes hullad6kira is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolgdltatis teljesitdsdnek teriileti kiterjed6se: K6r6s Kcizs6g kiizigazgat6si teriilet6n.
A kcizszolgilltatds k<ir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcik6nyi Regionrilis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy ittrak66llomrlson, illetve miis, kdrnyezetvddelmi, mtik<iddsi
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorminyzat kiitelezetts6gvfllalisa

3.1. Az Onkormdnyztt a 2. pontban frt k<izszolgilltatfus ellitiridra a Kiizszolgr{ltat6nak
kiz6r6lagos jogot biaosit.

3.2. Az Onkorm{nyzat k<itelezetts6get v6llal :

- a k6zszolgiltatis hat6kony 6s folyamatos ellitisihoz a Kiizszolgiitatil szdmdra
s ztiks 6 g e s info rm ric i 6k 6 s adatok szolgilltatisir a,

- a kcizszolg6ltat6s ktir6be nem tartoz6 hulladdkgazdrilkod6si tev6kenys6gek
kiizszolgiitatissal t<irt6n6 dsszehangolisrinak elosegit6s6re,

- a kiizszolgilltatilsnak a telepiil6sen vlgzett miis kiizszolgiitatrisokkal val6
6sszehangolisrinak el6segitds6re,

- a Kiizszolgf,ltat6 kizrir6lagos kozszolgdltat6si jogrinak biztosit6siira,
- a telepiil6s k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezettingatlanhasznill6ivonatkoz6silban

n6v- 6 s cimj e gy zek ittadisilr a, adate gyezet6 sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok futaddsfua,
- az Onkormrinyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 ktilts6gek megt6rft6s6re a Koordin6l6 szerv szitmdra,
- a teleptil6si ig6nyek kiel6gftds6re alkalmas hullad6k gyiijt6sdre, szSllitdsdra. kezel6s6re

szolgril6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozisira. Ennek keret6ben kijekili - a
Kilzszolgfiltatrival egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 iitvegye kciztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszniil6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgditatf 6ltal alkalmazott gepjirmiivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszrillft6 j6rmti szitmdra megfelelo ritviszonyok biztosit6sara, (kiikinos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k<izrit tirszelv6ny6be bel6g6
fairyaklevdgdsfira),

- akitzszolgriltat6si szerzoddskozzetetelerdl a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktil<initett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. A Kbzszolgdltatti kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A krizszolgiitat6 gondoskodik:
- Ah{ztart6sban keletkezo:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiilo 6s idoszakosan haszniilt ingatlanok eset6ben az ellifiirsi idoszak 6 h6nap - riprilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjr{n az ingatlanhaszn6l6k r6,szdre az 6ves
hu I I ad 6 k gazd 6 I ko d6s i kd zszol gilltatitsi dij 5 0% - itt ke I I m e 96l lap itan i. )

ii. Elktilcinitetten gffit<itthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

t6 rt6n6 6 s s ze gytij t6 s 6ro l, elszdllitdsbr 61 6 s ke ze I 6 s 6ro l.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkez6 hiztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
ci s sze gytij t6 s6ro l, elsziilitdsir6 I 6 s ke ze I 6 s 6ro l.
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- Az illtala tizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hulladek
iitv6tel6rol, risszegyujt6s6r6l, elsz5llit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- k<inyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- admini sztritcio, nyilviintartis, adatbflzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatris

c.) az dnkorminyzattal egyiittmtik<idve a fogyaszt6k szimira k<innyen hozziferheto
iigyf6lszolgillat 6s tirllkoztatitsi rendszer mtikcldtet6se (K0zponti iigyfelszolg6ltat cime:7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgttltatilssal kapcsolatos lakoss6gi ti\6kodat6s.

4.2. A Kiizszolgf ltatt6 k<itelezettseget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgirltatils folyamatos 6s teljes krini ell6t6sara,

b) akozszolgitltat6s meghatilrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a k<irnyezetv6delmi hat6s6g iital meghat6rozott minositdsi osztiiy szerinti

kovetelm6nyek biztositdsiira 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazdrilkod6si
kozszolghltatSsi szeru6dds hat6lyossdg6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s minos6gri j6rmti, g6p, eszkoz,

berendezds biztosit5srira, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazisdra,
e) a kcizszolg6ltat6s folyamatos, biztonsiigos 6s bovithetS teljesit6s6hez sziiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantartilsok elv6 9z6 s6re,

f) a kozszolg6ltatris k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6sere meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikridtetdsdre 6s a kdzszolgiitatis teljesit6sdvel tisszefi.iggo

adatszolgilltatiis rend szere s te lj e s it6 s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg5ltatrisi rendszer lltrehozitsithoz 6s folyamatos

mrikcidtet6 s6hez szi.iks6 ges felt6telek bizto sit 6stra,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozzdferhet<i iigyfelszolgrllat 6s t6j6koztat6si rendszer

mrikcidtet6s6re,
j) afogyasztoi kifog6sok 6s 6szrev6telek elintdz6si rendj6nek meg6llapitirsira,
k) a tev6kenyseg ell6t5s6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi k<irben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

l) biztosftja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhasznill6legal6bb 2 kiildnb<izo

rirm6rt6kti gytij toedeny kdziil v6laszthas son,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K<izszolgiiltat6 iital biztositott zsil<

forgalmazisira,
n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny rillomanySnak

haszniiatitra.

A K<izszolgiiltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szdma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 055-3 12017, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Krizszolg6ltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek szdma: OHKT - KP/17311-5/2018
A Krizszol giitato minosit6si enged6ly6nek sz6ma : PE/KTFO I 010 6 4'6 I 2019

5. Mentesiil a K0zszolg6ltatri a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezettsdgetol vis maior eset6n,

tov6bb6 ha az Onkorm6nyzat nem bidosit az ingatlanok megk6zelit6sehez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan akozitl, amely a

Kiizszolgfltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes ktizleked6s6t biztositja. Ez esetben a
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Kiizszolgriltat6 M akad6ly elhrirul6srit kdvet6 legkcizelebbi szdllitrlsi napon koteles
szolgriltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt sz6llitrlsi napokon felhalmoz6dott
mennyi s6 gti telepiil6si hul lad6k elsziil I it6sara is.

6. AKdzszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsziilithsdt
az cinkorminyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag
kertlt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si trirmel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgeziS
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gytil6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszdlyezteti a
hullad6ksz6llftrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongiilhatja a
gytijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve rirtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a
kdrnyezetet.)
a hulladdk nem a szabv6nyos, zirt titrol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgitltat6t6l
v6s rlro lt j el zett zsirkb an kertil kihe I y ezdsr e,

a hulladdk oly m6don kertil kihelyezlsre, hogy a tiirol6eddny mozgatisakor a
kisz6r6dris vesz6lye fenn6ll (nemlezirt illetve s6ri.ilt ed6ny)
ha a ttlrol6ed6ny k<irtil szabiilytalanul, annak mozgatilst 6s tirit6st akadilyoz6 m6don
t<ibblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a trirol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgflltatfl jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltat1 M
alvilllalkoz6 ig6nybev6tel6t ktiteles az Onkorminyzat szirmirabejelenteni.
7.2. A Felek riSgzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6gd6rt a Kiizszolgiltat6 fgy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolghltatits teljesit6s6vel <isszeftigg<i adatszolgriltatds biztosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgiltatd az 1./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktil<jnitett
nyilviintartSsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teriiletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kdzszolg6ltatiis ig6nybev6tel6re kcitelezetteknek a k<izszolg6ltatris teljesitds6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifogrlsait iriisban a Kdzszolgiltat6 sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Kdzszolgiltat|
koteles azokat irSsban, l5 napon beltil megvrilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre krjteles a
Kdzszolgiltatt6 ktirnyezetszewtyezls esetdben, ha az a kcizszolgriltatrisi tev6kenys6g6vel
okozati <isszefi.igg6sben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si kdzszolgdltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beltl kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az O nko rm 6ny zathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgriltatfs dija

10.1. A hullad6kgazd6lkodrlsi k6zszolgriltatiisi dijat a Magyar Energetikai 6s K<izmti-

szabilyozitsi Hivatal javaslatiinak figyelembev6tel6vel az rlletekes miniszter rendeletben

illapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj5n az illlarri hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az Sllarn beszedi

a kdzszolgriltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazddlkod6si

kozszolgiitat6si dij meg6llapitirs66rt felelos miniszter riltal meghatitrozoll szolgiitatitsi dijat,
Az fllam e feladatainak ellSt6s6ra koordin6l6 szewezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz 16tre.

A helyi k<izszolg6ltat6, a telepiil6si cinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordinill6 szerv

feladatkcir6nek gyakorlisithoz sziiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kcizszolg6ltat5si dij felosztiis6nak elvet. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben dllapitja meg a
Ko ordi n6l 6 s zerv iiltal a kozszolgiltat6nak fi zetend6 szolgiitatirs i dij at.

10.2 A krizszolgriltat6 6ltal alkalmazott kozszolgiltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412003. ([I.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelelSen t<irt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendd lakossdgi dliak:

A term6szetes szemdly ingatlanhasznil6k tekintet6ben a kdzszolgSltat6si dijfizet6si

kdtelezetts 6get az Onkorm6nyzat telj esiti.

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszenien haszn6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdsz6re, a telepiilesi Onkormiinyzat 6ltal kiadott igazoliis alapj6n.

b) Ipari (gazddlkodf szervezetek) diiai:
I l0 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)
120literes ed6ny: 97,-Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tabblethulladdkgytijt6sdre szolgiil6 zsirk ira: 361,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az itltalfunos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

Afe-t<irveny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

Ed6nymdret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dij
(Ft + Afa)

Havi dij
Gt + Afa)

110-120 liter 80 88,- 30 506,-

80 liter 0 64; 0

60 liter* 0 48r- 0

Osszesen: 30 506,-
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1 1. A[ami hu llad6kg azdfrlko ditsi kiizfelad at-ellitis

I 1.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat elliltisdra l6trehozott szervezet
kijel<ilds6r6l, feladatk<ir6rol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kcitelezettsdgek r6szletes szabilyafu6l sz6lo 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjitn a Korm6ny aHt.32lA. $ (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti
Hulladdkgazdrllkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkdrfien MtikddS
R6szv6nyt6rsas6got j eltilte ki.

ll.2 A Koordinii6 szerv akozszolgitltatilsi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.9 (l) bekezd6se szerinti adatszolgiiltatrls alapjrin 5llitja ki. A kdzszolg6ltat6 hirinyos
vagy k6sedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo
adatszolgilltatiissal 6rintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szery 6ltal
legut6bb kiszirriiaott krizszolg6ltat5si dijr6l 6llit ki szitmlitt. Az ezzel <isszefiigg6sben

keletkezo dijkorrekci6 eset6n minden helyt6lllsi kotelezettsdg a kozszolg6ltat6t terheli.
Az igy keletkezo kdzszolgiitat6si dijkiilcinbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a
kozszolgiitat6nak fizetendo esed6kes szolgSltatdsi dijba besz6mitja. A kozszolg6ltat6
hi6nyos vagy helytelen adatszolgitltatdsAb6l eredo, a Koordin6l6 szery iital nem
megfelelo adattartalommal kirlllitott sz6mliikkal kapcsolatos valamennyi
kcivetkezm6ny6rt a k<izszol g altat6t terheli a felelo s sd g.

11.3 A Koordinil6 szerv az Adatkorm.rend.20. S (1) bekezd6s szerinti adatszolgiiltatiisb6l
kiindulva megrlllapitja azon ingatlanok kcir6t, amelyre nincs ktizszolgiitatisi dijfizet6s
meghatirozva az adatszolgdltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhetri, hogy az ingatlannal

dsszefiigg6sben teljesit6s tcirt6nt. A Koordiniio szerv e korben jogosult ingyenesen adatot

kemi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgrlltat6sb6l hiitnyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitiisa 6rdek6ben.

A fentiek alapjin rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktldi a

k<izszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolghltat6t, hogy a megkiildtitt ingatlanokon v6'gzett

szolgilltatits5nak megfelel5en korrig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st

legk6sobb az 6rtesit6s klzhezvetel6t kcjveto 8 napon beliil.
A konekci6t k<ivetoen - a kcizszolgiitato eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a ko zszolgiitat6s i d ij at az ingatlarfiul aj dono sn ak szitmlilzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszimlinott 6s az ingatlanhasznil6 iitalhatitridon beltil ki nem

frzetett kd zszol gbltatris i dij b ehaj t5s a 6rdek6ben int6 zkedik.

1 1.5 A Kcizszol giltat6 rdszere a krlzszolgSltat6si szerzod6sben rtlgzitett feladatok ellitirsdert

a Koordinii6 szerv a hullad6kgazdiikoditsi ktizszolg6ltatrisi dij meg6llapit6s66rt felelos

miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatbsi dijat fizet.

1 1.6 A kozszolgiiltat6 M Onkormiinyzat, mint ell6tris6rt felel6s 6ltal kiadott

teljesttdsigazoltissal igazolja, hogy a kozszolgilltato teljesit6s6vel kapcsolatban kifogilsa nem

meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a k<izszolg6ltat6 iltal a Koordin6l6 szerv r€szdre a

rendszeres adatszolgriltat6s keret6ben tcirt6no megktild6se a szolgiitatitsi dij fizet6s6nek

felt6tele.
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Az Onkormdnyzat kdteles a teljesit6sigazoliist a Kdzszolgrlltat6 rdszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot k<ivet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesitdsigazolls
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, ugy a k<izszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez o kin fi az Onkorm imy zat fel6 6rvdnye siteni.

11,.7 A szolgiiltat6si dijban a hullad6kgazd6lkodrisikozszolgitltattis teljes krizvetlen k<ilts6ge
megt6rit6sre keri.il, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k<izszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordinfl6 szew 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb<il eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

1 1.8 A Koordinii6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgitltat6si szerzod6s Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s eget vizsgilja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjrin az Onkormfunyzat a k6zszolg6ltat6si szerz6d6st
annak megktites6t vagy m6dosft6srit ktivetSen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beli.il
elektronikus riton megki.ildi a Koordin5l6 szerv reszdre.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se

Felek jelen szerz<id6st 2020. janur[r 01. napjdval kezd6do hat6llyal hatirozott idore, 2029.
december 31. napjdig kiitik

Felek a szerz6ddst kdzris megegyezessel, csak fr6sban m6dosithatj6k.

13. Elj{ris a szerz6dfls megsziin6se eset6n

A krizszolgrlltat5si szerzodds megszrinik
a) a b e;nune me ghatirr ozott i d6tartam l€1 irtin al,
b) a Kdzszo I giltat6 j o gut6d n6 lkiili me gszrind s6v el,
c) ekill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodritt meg,
d/ felmondiissal
e) afelek kciz<is megegyez6sdvel

13.1 Az Onkormrinyzat a kozszolg6ltatrisi szerzoddst a Polg6ri Tcirv6nyk<inyvben
meghat6rozott felmondiisi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Krizszolgiitat6

o a hullad6kgazd6lkodiisi k<izszolgiitatis ell6ttlsa sor6n a komyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6silgi drint6s el6irSsait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6sdg jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzdd6sben megiillapitott k<itelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

A hullad6kgazdrilkodrlsi kdzszolgiiltat6si szerzodl,st az Onkormdnyzat felmondja, ha a
Kozszolgi,ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi v6lem6ruryel.

13.2 A Ktizszolgiiltat6 a Polgiiri Tcirv6nykdnyvben meghatirozottakon trilmenoen a
krizszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

. az Onkormiinyzat a kcizszolg6ltatisi szerzriddsben meghat6rozott kcitelezettsdgdt -
a Ktizszolg6ltat6 felsz6litiisa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kcizszolgriltat6nak k6rt okoz, vagy akaddlyozza a hullad6kgazd6lkod6si
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kdzszolgiltat6s telj esf t6sdt; vagy

. a k<izszolgd.ltatdsi szerz(5dds megk<it6s6t k<ivetoen hat6lyba l6pett jogszabiiy a
kdzszolgriltatrisi szerzbdes tartalmi elemeit ttgy viltoztada meg, hogy az a
Kdzszolgirltat6nak a hullad6kgazdrllkodrisi kcizszolg6ltatiis szeruodl,sszerfi
teljesit6se k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkodrisi szerzrid6st a kozszolgeha1,o felmondja, a teleptil6si
cinkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik aznj krizszolg6ltat6 kiviilasztilsar6l.

A fentiek teljestil6se eset6n a k<izszolg6ltat6si szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt a Kdzszolgiitat6 a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgiltatrlst v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit€,s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzod6s
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkormrlnyzat az 6ves k<jzszolg6ltat6si dij 50%-6nak
me gfelel6 me ghirisulSsi k<itb6r frzetdsdr e kciteles.

14. Eljdrr[s a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k<izszolg6ltat6si szerzodls megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n a Kcizszolgilltat6 az t$
kozszolgiitat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgriltat6st viitozatlartul ell6tja.
A hullad6kgazdrllkod6si kdzszolg6ltatSsi szerzodes megsztin6se eset6n a kozszolg6ltat6s
ell6t6srival kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilvilntart6sait aKdzszolglltat6 a
telepiil6si tinkorm6nyzatnakakozszolgLiltat6si szerzodds megsziin6se napjrin atadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis kdzcitti tdrgyalilsok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitdt a Felek trlrgyal6s ritjrln 60 napon beli.il nem tudjak rendezni, a bir6srigi
eljtir6s lefolyat6srira a P6csi Jrlrrisbir6s6g, illetve 6rt6khatrirt6l fiiggrien a P6csi Tcirvdnysz6k
illet6kess6gdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek

A jelen szerzod6ssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k<ivetel6st fr6sba kell
foglalni.

Aszerzod€,s teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdz6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm hnyzat reszdrol
n6v: Gotthilr Liszl6 polg6rmester
telefon: 731496-065
e -mai I : korj e gyzo s e g@v aj szlokj . ax e I ero. net

a Kiizszolg 6ltat6 r 6,szer ol;
n6v: Bir6 P6ter flgyvezet6
telefon: 72/ 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdilkoddsi Program

A K<jzszolgiitat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdzdket a kcizszolg6ltat6s teljesit6se kapcsiin.

Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy aLivetik magukat a Tarsul6si Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzitdds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sirg, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja ileg, rigy a szerzodds t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lktil brirmelyik F6l a szerz6d6st nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerzoddsben nem szabiiyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. trirv6ny (Ht.), a klzbeszerzdsekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g rinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri T<irv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab 6lyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasilsa 6s

megegy ezot, j6v irhagy 6lag irj irk al6.
6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal mindenben
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