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HULLADEKGAzDAIxooAST x6zszor,cAr,rarAs t szup.z6ons

amely l6trejdtt egyreszt: Lakricsa Kiizs6g Onkormdnyzata
sz6khely: 7918 Lak6csa, Pet6fi S. utca I 1.

PIR sz6m: 397241
ad6 szitm: | 5 3 97 249 - I - I 4

k6pviseli: Csonka J6zsef polgdrmester
mint dnkorm iny zat (a tov6bbiakban : O n ko rm6ny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommundlis Szolgrlltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gfi Tirsas6g
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
ce gj e gyzdk szdma'. 02 - 09 -0 6 4 5 5 6

ad6szitma: I 1 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kdzp ontl
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 l-572-02
kepviseli: Bir6 Pdter tigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen krizszolg6ltatdsi szerzod6s megkdt6sekor figyelembe vett6k a

kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerz6si

ertdkhat6rok:
a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzesi

drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);
b) akozponti k6lts6gvet6sr6l sz6l6 trirv6nyben meghat6rozott kcizbeszerzdsi 6s koncesszi6s

beszerzdsi 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).
(3) Az egyes beszerz6si tirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti

k<ilts6gvet6srol sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak

esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -

uni6s ertdkhat6rokat a mindenkori kiilts6gvet6si torv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerzodes esetdben,

amely nem tartalmazza ateljes dijat:
a) hatdrozott id6re, n6gy 6vre vagy ann6l rovidebb idore kdtendo szerzod6s esetdn a

szerzodes idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;
b) hatirozatlan idore kotdtt szerzod6s vagy n6gy 6vnel hosszabb idore kOtendo szerzod6s

eseten a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar KoAdrsas6g 2019.6vi kolts6gvet6serol sz6l6 2018. 6vi L. t<irv6ny 72. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si

ert6khat6r 2019.janu6r l-jdtol szolg6ltat6s megrendel6se eseteben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjdk, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kdzbeszeru6si elj6r6s

hatillyaal6.



Szerzodo Felek a telepi.il6si hullad6k gytijt6sere, sz6llit6sra ds kezel6sre vonatkoz6
kcizszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sdra az aldbbi szerzod6st kritik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi dnkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kordben
ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok koze tartozik kiil<inrisen a hullad6kgazd6lkod6s es a
kdrnyezet-eg6szs6giigy (k<iztisztas6g, telepiil6si k<irnyezet tisztasdgrlnak biztosit6sa, rovar- 6s
r6gcs616irtas).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezdese
szerint a teleptil6si cinkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kdzszolg6ltatoval kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgdltatisi szerzodds ttjan biztositja.

1.2. Jelen szerz<id6s az Onkorminyzat Kdpviselo-testi.ilete . (..I.1.. !!......1 Kt.sz.
hatirozata alapj6n jritt l6tre.

1.3. A jelen szerz5d6s cdlja, hogy Lak6csa Kdzsdg kiSzigazgatdsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosokniil, haszn6l6kndl (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznal6) keletkezo teleptildsi szilard hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 ki)zszolgitltai6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormfnyiat ds a
Kiizszolgrlltat6 ktizdtti kapcsolatot, a Felek jogait ds kcitelezettsdgeit szabilyozza.

2.

2.1. Az dnkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alihb meghat6rozott feladatok
elvdgz6sdvel:
Lak6csa Ktlzs6g kozigazgatiisi tertiletdn a telepiil6si hullad6k begytijtes6vel 6s elhelyezds
c6ljrib6l t<irtdn6 rendszeres elszrillit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanitils6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrllkod6si Program eszkciz-
6s l6tesitm6ny6llomrinyiinak igdnybev6tel6vel-, kozszolg6ltatdsi szerzbd6s keretdben:

- vegyes hulladdk gyrijtdse, sz6llitiisa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanitiis dvente egy alkalommal
- elkiildnitett/szelektiv/hulladdkgyrijt6s

2.2. A Kiizszolgr{[til| a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgz6sdt 2020.janu6r l-j6n
megkezdi.

2,3. A jelen szerzodes alapjrin a Kiizszolgfiltat6, a Ht.-ben, illetve az id,e vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Lak6csa Kozs6g kdzigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gyrijt6sdre 6s kezeldsdre
iranyul6 kdzszol g6ltat6sok ell6t6sara.

A k<izszolgdltatds megnevez6se: telepi.ildsi hulladek gytijt6sere 6s keze16s6re ir6nyul6
kozszolgiitat6i feladatok ell6trisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznril6
ahe^arti$i hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6k6ru ir, u Ht. 39.g (3)
bekezddsdre tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesitdsenek tertileti kiterjeddse: Lak6csa Kdzsdg kdzigazgat6si teriiletdn.
A kdzszolg6ltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezel6se: a Kcik6nyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikdd6si
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitmdnyben.

3. AzOnkormilnyzatkiitelezetts6gvrillaldsa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kdzszolgriltat6s elli*ilsdra a Kiizszolgfltat6nak
kiziir6lagos j ogot biztosit.

3.2. AzOnkorminyzat kdtelezetts6get v6llal:
- a kdzszolgilltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolghltatd szitmira

sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltatiis6ra,
- a k6zszolg6ltat6s kdr6be nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek

kozszolgiiltatiissal tdrt6no <isszehangoLis6nak elosegit6s6re,
- a kdzszolg6ltat6snak a teleptildsen vegzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6

6 sszehangol6s6nak elosegit6s6re,
- aKdzszolgr{ltat6 kizitr6lagos kcizszolgriltatesi jog6nak biztositris6ra,
- a telepi.ilds kcizszolgtiltatris igdnybev6tel6re kcitelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoziisiiban

n 6 v - d s c imj e gy zek iltadisir a, adate gy edetd sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiadisdra,
- az Onkormdnyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 kdlts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szdmira,
- a teleptil6si ig6nyek kiel6gitdsdre alkalmas hulladdk gytijt6s6re, szilllitdsira, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatirozitsdra. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kcizteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatil 6ltal alkalmazott gdpjfurmrivel nem tud behajtani,

- a hulladeksz6llit6 j6rmri szdmdra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (ktiliinos
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozit tirszelveny6be bel6g6
faagak leviig6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerz6d6s kdzzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktildnitett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6serol.

4. AKiizszolgriltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:

- A hdztartisban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellititsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
r6szdre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapftani.)

ii. Elktildnitetten gytijtdtt hulladdk
iii. Lom hulladdk dvente egy alkalommal
tcirt6n6 6ssze gytij t6s6rol, elsz6l lit6s6r6 I ds kezel6sdrol.

- A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkezo hid.artitsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
ri sszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezeldsdrol.
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- Az illtala tizemeltetett hulladdkgytijto ponton, hulladekgyrijto udvarban a hulladek
iitv6tel6rol, dsszegytij tds6rol, elszrillitds6r6l 6s kezel6s6r6l.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- k6nyvel6s, sz6mvitel,bdrsz6mfejt6s
- adminis ztricio, nyilvantart i.s, adatbdzi s-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgSltat6s

c.) az dnkorminyzattal egyiittmrikodve a fogyaszt6k szitmira konnyen hozzitferheto
iigyfdlszolg6lat 6s tdjekoztatdsi rendszer mtikcidtet6se (K6zponti tigyf6lszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si tt 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koaat6s.

4,2. A Kiizszolgiltat6 kotelezettsdget v6llal tovilbb6:
a) akdzszolgitltat6s folyamatos 6s teljes kcirti ell6t6sara,
b) akdzszolgiltatds meghatirozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a krirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minSsit6si osztiily szerinti

k6vetelmdnyek biztositris6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazdilkod6si
krizszolg6ltatisi szerz6d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiksdges mennyis6gri 6s min6s6gti j6rmti, gdp, eszkriz,
berendezds biaositris6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gri szakember alkalmaz6s6ra,

e) a kcizszolgriltat6s folyamatos, biztonsdgos 6s bovitheto teljesit6s6hez sziiksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvdgzdsdre,

D a kcizszolg6ltat6s k<jrdbe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek es

l6tesitm6nyek ig6nybevdtelere,
g) nyilvantart6si rendszer mtik<idtetdsdre 6s a k<jzszolg6ltat6s teljesit6sdvel osszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esitds6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgrlltat6si rendszer l6trehoz6sdhoz ds folyamatos

mtikodtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biaosit 6sdra,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozziferhet6 iigyfdlszolg6lat 6s t6j6koaat6si rendszer

mtikridtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifogSsok 6s 6szrev6telek elintdzdsi rendj6nek meg6llapit6sara,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a felelSss6gi k<irben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges karok
enyhitds6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gyfijt6s6hez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 ktilonbozo
tirm6rt6kti gytij toed6ny k<i ziil v6l aszthas son,

m) tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biaositott zsik
forgalmazdsdra,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszk<iz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszniiatira.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkoddsi engeddlydnek szima: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3|2017, PE/KTFO n55-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 t2019.
A Krizszolg6ltat6 megfelelos6gi v6lemdnyenek szdma: KP-38633- 5 12019.
A Kdzszolg6ltat6 minosit6si engedelyenek szitma: PE/KTFO105727-212019,,
P E/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48-2 I 20 t9 .
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5. Mentesiil a Kdzszolgiltat6 a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezetts6g6t6l vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan
irtviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jiirhatatlan akdntt/, amely a
Kiizszolgfltat6 gepj6rmriveinek balesetmentes kdzleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akad6ly elh6rul6s6t k<iveto legkdzelebbi sz6llit5si napon k<iteles
szolgiiltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri telepi.ildsi hul lad6k elszril I it6s5ra i s.

6. A Kiizszolgiitatdjogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- az dnkorm6nyzat rendeletdben eloirttol elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6eddnyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, dpitesi tcjrmelek, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyirldkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszllyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrongSlhatja a
gyrijtoberendezdst, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanitiisa sordn veszdlyezteti a
kornyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvitnyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
v6s6rolt jel zett zsttkban kertil kihelyez6sre,

- a hulladek oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a trirol6eddny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve seriilt eddny)

- ha a t6rol6ed6ny kdrtil szabiiytalanul, annak mozgatilst 6s iiritdst akadiiyoz6 m6don
tcibblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alv{llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7,1. Kiizszolgdltatri jogosult alviilalkoz6(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgfltat6 az
alvdl lalkoz6 i g6nybev6tel6t koteles az 6n korm ilnyzat szdmdra bej elenteni.

7,2. A Felek rogzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga jrirt volna el.

8. A Kiizszolgr{ltatris teljesftds6vel osszefi.iggit adatszolg6ltat6s biaosit6sa 6rdek6ben a
KtizszolgrlltatS az l./ pontban meghatiirozott szolg6ltatisi teri.iletre vonatkoz6an elktil<initett
nyilvdntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat'isi tertiletr6l elsz6llitott
6s drtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyisdget.

9. A ktizszolg6ltatris ig6nybev6tel6re kcitelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos min6segi 6szrevdteleit, kifog6sait ir6sban a K0zszolgiitatS szdkhely6re (7632
Pecs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf.176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgdltatrf
k<iteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Haladdktalanul intdzkeddsre kdteles a
Kiizszolgriltat6 kdrnyezetszerrryezds eset6ben, ha az a k6zszolg6ltat6si tev6kenysdg6vel
okozati dsszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkormrinyzat helyi
hulladekkezel6si kdzszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a
Kiizszolgriltat6 30 napon beltl kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az On ko rm finy zathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatris dija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabillyozilsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapftja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a k<izszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolg6ltat6si dij meg6llapitds66rt felelos miniszter 6ltal meghatilrozott szolg6ltat6si dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tovribbiakban: Koordinril6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolghltat6, a telepiildsi rinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gyakorl6s6hoz sziiksd ges.

A miniszter rendeletben fllapitja meg a beszedett kozszolg6ltatrisi dij felosztds6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordinril6 szerv Sltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltatdsi dijat.

10.2 A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kcizszolgdltat6si dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tort6nt.

Urit6si diiak:

a) A term,iszetes szemdly ingatlanhaszndl6k dltal fizetendd lakossdgi dfjak:

A termdszetes szem6ly ingatlanhasznill6k tekintet6ben a kdzszolg6ltat6si dijfizetdsi
kotelezettsd get M Onkorm6nyzat teljesiti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dij
Gt + Afa)

ll0-120 liter 110 88r
80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49,'

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyed0l ds dletvitelszenien haszndl6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepiildsi cinkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (gazddlkodi szervezeteld dtiai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- F't + AFA

c)

110 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,-Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tobblethutladdk gyrijt6sdre szolgiio zsitk tua 361,- Ft + Afa / db

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
Af'R-t<lrvdny rendelkezd seinek megfeleloen j 6rnak el.
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11. Attamihullad6kgazd6lkodisikiizfeladat-ell6t6s
11.1 Az 6llami hullad6kgazddlkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelcil6s6r6l, feladatkdr6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgirltat6si
kiitelezetts6gek r6szletes szabitlyaiol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjdn a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordindl6 6s Vagyonkezelo Zirtkrinien Mrik6d6 R6szvdnyt6rsasrlgot jeldlte ki.

ll,2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgiltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezdese szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llida ki. A kdzszolgiitat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltatrisa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgriltat6ssal
erintett ingatlanhaszn6l6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6ml6zott
kozszolg6ltat6si dij16l allft ki szirmlitt. Az ezzel osszefliggdsben keletkezS dijkonekci6 eset6n
minden helyt6lLisi kdtelezettseg a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltattisi
dijki.ildnb<izet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgdltat6nak fizetendo esed6kes
szolgtitatirsi dijba besz6mitja. A k<izszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szery riltal nem megfelelo adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kclvetkezmenyert a Kcizszolgiltat6t terheli a felel6ss6g.

1f.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrlsb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok koret, amelyre nincs k6zszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolgitltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefiiggdsben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok ds sztiks6ges adataik meg6l lapitrlsa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6lo szerv megktildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitatot, hogy a megktilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgiitatitsilnak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az drtesit6s kezhezvdtel6t koveto 8 napon bel0l.
A korrekci6t kdvetoen - a k<izszolgdltato eltdro adatszolgiltat6sa hiSny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kd zszolg|ltat6s i d ij at az ingatl antul aj d o n o s n ak szdmlizza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasznillo 6ltal hat6ridon beliil ki nem
fizetett kozszolgiitat6s i dij behaj t6sa 6rdek6ben i ntdzkedik.

ll.5 A Kdzszolgilltatordszdre a kdzszolg6ltat6si szerz6ddsben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazditlkoddsi k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
m i ni szter 6ltal me gha tir o zott szolgiitatits i dij at fi zet.

ll.6 A kdzszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
teliesitdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kcizszolgilltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tcirt6no megktildese a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesit6sigazoliist a Kozszolgiitat6 rdszerc a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkormiinyzat a teljesit6sigazolfus
kiad6s6val alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, rigy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kiritt az Onkormrinyzat fele 6rvdnyesiteni.

$..-*^--
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ll.7 A szolg6ltatdsi dijban a hullad6kgazdrilkod6si kcizszolgdltat6s teljes kcizvetlen kciltsege
megt6rit6sre kertil, fgy a haszonanyag 6rt6kesitdsdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik [rgy,
hogy a krizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinilo szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatrisi szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s6gdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a krizszolg6ltatdsi szerzodest
annak megkcit6s6t vagy m6dosit6s6t kcivetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil
elektronikus irton megki.ildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgriltatr[si szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janudr 01. napj6val kezdddo hat6llyal, hatdrozott idore, 2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzod6st k<iz<is megegyezessel, csak ir6sban m6dosithad6k.

13. Akiizszolgdltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a b enne m e ghat6ro zott i d6tart am lej 6rtiv al,
b) a Kozszol g6ltat6 j o gut6 d n6lkiil i me gsztind s6ve I,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdSd6tt meg,
d) felmondrissal
e) a felek kdz<is megegy ezes6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri T<irv6nykrinyvben
meghatirrozott felmond6si okokon tirlmen6en akkor mondhatja fel, ha a K<izszolg6ltat6

- a hulladdkgazd5lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a k6rnyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a 16 vonatkozo hat6s6gi dontds el6ir5sait srilyosan megsdrtette, ds

ennek t6nydt a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen megiillapitotta;
- a szerz6d6sben megdllapitott k<itelezettsegdt neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette;
- a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzoddst az Onkorminyzal felmondja, ha a

K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfele16sdgi
v6lem6nnyel.

13.2 A Krizszolg6ltat6 a Polg6ri T<irvdnyk<inyvben meghatiirozottakon trilmenoen a

k<izszolgdltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
- az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltatdsi szerz6d6sben meghatdrozott kdtelezetts6gdt - a

Kcizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sulyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akaditlyozza a hullad6kgazd6lkodrlsi krizszolg6ltatds teljesitdset; vagy

- a k6zszolg6ltat6si szerzod6s megkrit6s6t kcivetoen hatdlyba lepett jogszab6ly a

kozszolgriltat6si szerz(5dds tartalmi elemeit rigy viitoztatja ffi€g, hogy az a

Kcizszolg6ltat6nak a hulladdkgazdilkodisi krizszolg6ltatds szerz6d6sszeni teljesit6se
k<irdbe tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a teleptildsi
cinkormriny zat hal ad6ktal anul go ndo sko d ik az ij ko zs zo I g6ltat6 ki v6l as ztitsilr 61.
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A fentiek teljesiil6se eset6n a k0zszolg6ltat6si szerzodl,s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kcizszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit€,s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzSd6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kcizszolg6ltat6si dij 50%o-6nak
megfelel6 meghirisul6si kcitb6r fi zet6s6re kdteles.

14. Eljrlrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A k0zszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se vagy megsztintetdse eset6n a Krizszolg6ltat6 az i$
kozszolg6ltat6 kivdlasztdsdig, de legfeljebb 6 honapig akdzszolgdltatrlst villtozatlanulell6tja.
A hullad6kgazditlkoditsi k<izszolgriltat6si szerzildes megszrin6se eset6n a kcizszolg6ltatris
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait ds nyilvilntart6sait a Kcizszolgiitat6 a
telepiilesi 6nkorm6nyzatnak akozszolgLiltat6si szerzodls megsziin6se napjrin ittadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis kdzOtti targyal6sok
soriin i gyek eznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beliil nern tudjrik rendezri, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatrisrira a P6csi J6rrisbir6sSg, illetve drtdkhat6rt6l fliggoen a P6csi Trirv6nysz6k
illet6kessdgdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kriveteldst frdsba kell
foglalni.
A szerzSdes teljesit6sdvel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdsz6rol:
n6v: Csonka J6zsef polgSrmester
telefon: 0 6 -82 I 466-652
e-mail : lakocsa@somogy.hu

a Ktizszolg iltatfi rdszdro I :

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

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kiz6r6lag a
szerzod6s teljesitds6vel <isszeftiggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egyebjogos erdekek 6rv6nyesft6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabdlyzataik rendelkez6sei szerint jrirnak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazddlkodfsiProgram
A Kcizszolgdltat6 k<iteles igdnybe venni a Mecsek-Drdva Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszkciz<iket a kcizszolg6ltat6s teljesit6se kapcsan.

Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hatdrozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bfr6s6g
annak 6rv6nytelensdgdt illlapitja meg, tgy a szerzodds t6bbi r6sze drvenyes ds

kikdnyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fdl a szerz6d6st nem kotdtte volna meg.
Ajelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kdzbeszerzdsekrol sz6lo 2075. 6vi CXLIII. torvdny (Kbt.), a
Magyarorszag dnkormirnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny (Mritv), valamint a

Polg6ri T<irv6nyk<inyvrol sz6l6 2013. 6vi V. trirvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o g szabrllyok i r6nyad6ak.

Lak6csa, 20lg.6v ..............,l1 :..........h6nap ..11... n"p

D6l-Kom NonProfit Kft'

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgdltat6rlq
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