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Hul.I,ADfitrcetzoAr,rooAsrrozszor,cAr,rarAstszuRz6nns

amely l6trejdtt egyreszt: Lapi{ncsa Kiizs6g Onkormdnyzata
sz6khely: 7775 Lapancsa, F6 u. 66.
PIR sz6m: 335403
ad6sziim: 15335353-l-02
k6pviseli: Nagy Levente polgiirmester
mint <inkorm iny zat (a tov6bbiakban : O nko rmf nyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dunrintfli Kommundlis Szolgfltatr6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tirsas{g
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si ttt 52.
ce gS e gy zekszitma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szfima: I I 5 41 587 -2-02
KUJ szrima:100279306
KTJ szima: 100468989 iP6cs-Krik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zel6 Ko zp ontl
KSH szlma: I 1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Ktizsz olgiitatS, a tovribbiakban: Kiizszolgriltat6

tovribbiakban egytittesen: Felek - kriz<ltt az alulirott helyen 6s napon az alihbi feltdtelek
mellett:

- toviibbiakban egytittesen: Felek - kciz<jtt az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerzodi felek jelen k<izszolg6ltatrisi szerziSdes megkrit6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerz6sekr<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzesi
6rt6khat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khatirok);

b) akiizponti kciltsdgvet6srol sz6l6 tcirv6nyben meghatirozott k<izbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatrirok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si titrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatrirokat a k<izponti
k<ilts6gvet6sr6l sz6l6 tcirv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si targyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khatarokat a mindenkori kcilts6gvet6si t<irv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiitatiis becstilt 6rt6ke olyan szerziidds eset6ben,
amely nem tartalmazza ateljes dijat:

a) hatitrozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l r<ividebb idore kotendi| szerzod6s eset6n a
szer zo dd s i dotartam a alatti e I I en s zolgdltatis ;

b) hatirozatlan id5re kotott szerzodl,s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtend6 szerz6d6s
eset6n a havi ellenszolgriltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Ktlztiirsasrig 2019. 6vi kdltsdgvet6sdrol szol6 2018. 6vi L. t<irv6ny 72. g (1)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerz6si
6rt6khatrir 2019.januiir 1-j6t6l szolgitltatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.
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Felek meg6llapitjrik, hogy fentiek alapjrln jelen szeruod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatillyaal6.

Szerzodb Felek a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilitisra 6s kezel6sre vonatkoz6
kozszolgiitat6s folyamatossiigrinak biztositiisa 6rdek6ben a telepi.il6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s k<itelezettsegek rendezes6re, az ezzel kapcsolatos helyi tinkormrinyzati rendelet
vdgrehajtisira az al6bbi szerz6d6st k<itik meg:

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszirg helyi <inkormirnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. ttirv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kriziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok kcir6ben

ellrltand6 helyi dnkormdnyzati feladatok kozd tartozik kiilcincisen a hullad6kgazdrilkod6s 6s a

kdmyezet-egdsz#giigy (k<iztisztas6g, telepiil6si k<irnyezet tisztasirg6nak biztositSsa, rovar- 6s

r6gcs5l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepiil6si rinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6sdt a
kozszolg6ltat6val kiitdtt hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatisi szerz6d6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az OnkormAnyzat K6pvisel6-testiilete l3l20l9 (V.15.) Kt.sz. hattrozata
alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzodls cdlja, hogy Lap6ncsa Krizs6g kozigazgatdsi tertilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokniil, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznalo) keletkezS telepiilesi sziliird hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hatiilyos jogszab6lyoknak rnegfeleloen - az Onkorm6nyzat 6s a

Kdzszolgiltat6 kdz6tti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezetts6geit szabfiyozza.

2.
2.1. Az Onkorm{nyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alihb meghatarozott feladatok

elv69z6s6vel:
Lapiincsa Krizs6g kozigazgatrisi tertilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6ljrib6l t<irt6no rendszeres elsz6llitrls6val a szerzoddsben rcgzitett id6tartamban, valamint
kezel6sevel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazddlkod6si Program eszkoz-
6s l6tesitm6ny6llom:iny6nak ig6nybev6tel6vel-,kozszolgiltatasi szerzod1,s keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, sziilitdsa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
- elkiil<initett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzes6t2020.janu5r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjdn a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabillyoknak 6s az rinkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Lap6ncsa K<izs6g kozigazgatLisi teri.ilet6n a teleptil6si hullad6k gytijtes6re 6s kezel6s6re

irdnyul6 kozszolgitltat6sok ell6t6s6ra.

A k<izszolgiiltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gy[ijtesere 6s kezelss6re iranyul6
kozszolgitltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio
ahflnartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszdtkepezo v€gy€s hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolgilltatds teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Lap6ncsa Krizs6g kozigazgatiisi teriiletdn.
A kozszolgriltat6s ktir6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezeldse: a Kcik6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6rtrak66llomiison, illetve m6s, k<irnyezetv6delmi, mtik<id6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorminyzatkiitelezetts6gvrlllalisa

3.1. Az dnkormrinyzat a 2. pontban irt kozszolgriltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgfltatr6nak
kizir6lagos j ogot biztosft.

3.2. Az dnkormr{nyzat kritelezetts6get v6llal:

a) a kozszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ellittitsl,hoz a Kiizszolgiltatit szitmira
sztik s 6 ge s info rmric i 6 k 6 s adato k szolgilltatdsfur a,

b) a kozszolg6ltatris kor6be nem tartozo hullad6kgazdrilkodrisi
kozszolgiitat6ssal tcirt6nri cisszehangol6srinak el6segit6s6re,

tevdkenysdgek

c) a kdzszolgiitatiisnak a teleptil6sen vdgzett miis kozszolg6ltatasokkal val6
6sszehangokisrlnak ekisegit6s6re,
a Kiizszolgiltatil kiziir6lagos kdzszolg6ltatrisi jogrinak biztositilsiira,
a teleptil6s k<izszolgiiltatils ig6nybev6tel6re kritelezett ingatlanhasznii6i vonatkoz6s6ban
nd v- 6 s cimj e gy zdk irtadisir a, adate gye zet6 sre,
ked.vezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok iiadisira,
az Onkorminyzat iiltal rendeletben, vagyegy6b -6do., biztositott dijkedvezm6ny vagy
mentess6g miatt felmertil<i kctltsdgek megtdrit6sdre a Koordiniil6 szerv szirmdra,
a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gffit6sdre, sziilitlsira. kezel6s6re
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatdrozdsira. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kdzszolgfiltatrival egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolg1,ltat6 5tvegye kcizteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltzt6 6ltal alkalmazott gepjinmtivel nim tud behajtani,
a hullad6ksziilit6 jrlrmti szilmira megfelelo ritviszonyok biztosit6siir4 lktilctncis
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint akozit tirszelv6nydbe bel6g6
faagakleviryisira),
akozszolg6ltatrisi szerzoddskiizzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elktil<jnitett hullad6kgyrijt6si rendszer fretyi felt6teleinek
megszervezeser6l.

d)
e)

l)
s)

h)

i)
k)

4.
4.1.
a)
-A

i.

A Kiizszol giltatf kiitelezetts 6gei :

A krizszolg iitat6 gondoskodik:
hilztartilsb an ke I etkezo :

Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udtilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellilthsi id6szak 6 h6nap - riprilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhasznSl6k rdizdre az 6ves
hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiitatasi dij 50%-6t keil meg6l lapitani.)

ii. Elkiilcinitetten gytijtritthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

tcirt6n5 dsszegytij t6 s6r6l, elsziilitistr6l 6 s kezeld s6ro l.

- A gazdSlkod6 szervezeteknll keletkez6 haztartilsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
ri s s ze gyiij td s 6ro l, elsziilitirsir6 I 6 s keze I 6 s 6ro l.
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- Az Sltala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijtS udvarban a hullad6k
d/tv etelerol, 6sszegy[ijt6#rol, elszallit6sar6l 6s kezeles6rol.

b) Adminis ztrativ fel adatok :

- k<inyvel6s,sz6.rnvitel,b6rsz6mfejt6s
- admini sztrilci6, nyilv6ntart 6s, adatbizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgSltatas

c.) az Onkorminyzattal egyiittmrikodve a fogyaszt6k szitmitra k<innyen hozzilferheto

iigyf6lszolgiilat 6s ti$6koztatirsi rendszer mtik<idtetese (Kcizponti tigyfelszolgrlltat cime:7632

P6cs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgitltatiissal kapcsolatos lakossrigi t5j6koztatris.

4.2. A Kdzszolgitltat6 kdtelezetts6get v6l lal tovdbb6 :

a) akozszolgLiltatSs folyamatos 6s teljes k<ini ell6tdsara,

b) akozszolg6ltatiis meghatfurozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a kdrnyezetvddelmi hat6srlg iltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

k6vetelm6nyek biztosit6sara 6s a min6sit6si enged6ly hulladdkgazd6lkod6si

kdzszolg6ltatlsi szerz6d6s hat6lyoss6giinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6sehez sztiks6ges mennyis6gti 6s minosegti jermfl, g6p, eszkdz,

berendezds biztosit6sdra, a sztiksiges l6tszrimri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazilsdra,

e) a kozszolg6ltatas folyamatos, biztons6gos 6s b6vitheto teljesit6s6hez szi.iksdges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kdzszolgilltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k kezelds6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikddtet6sdre 6s a kozszolgitltatis teljesit6s6vel dsszefi.iggo

adatszolgilltatiisrendszeresteljesit6s6re,
h) a nyilvrintartiisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatasi rendszer l6trehozis6hoz 6s folyamatos

mrikridtet6s6hez sziiks6 ges felt6telek biao sit fs6r a,

D a fogyasztok szdmira kdnnyen hozzifdrheto iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikddtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapititsira,

tl a tev6kenys6g elllt6sahoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kdrben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges krirok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhasznhl6legal6bb 2 ktil<inb<iz6

iirm6rt6kti gytij toed6ny koziil v6laszthasson,

m) t<ibblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolgl.ltat6 iital biztositott zsi*.

forgalmazdsilra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llom6nydnak

haszniiatira.

A Kozszolgiitat6 hullad6kgazd6lkodrisi engedely6nek szitma OKTF-KP12538-1012016'

PE/KFT/6 055-312017, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kdzszol gdltat6 me gfelelos6 gi v6lem6ny6nek sz6ma : OHKT - KP I 17 311 -5/2 0 I 8

A K<i zszo I g iltat6 min6sf t6si enged6ly6nek szSma : PE/KTFO I 0 l0 6 4 -6 I 20 19

5. Mentesiil a Kiizszolgiitatl a 4.1 pontban meghatdrozott kotelezetts6g6tol vis maior

eset6n, tov6bb6 ha az Onkormiinyzat nem biztosit az ingatlanok megktizelit6sehez olyan

titviszonyokat /tr6- 6s sikossiig mentessdg, illetve egy6b okb6l jrlrhatatlan akozitl, amely a

Kdzszolgiitatl g6pjarmriveinek balesetmentes ktlzlekedds6t biAositja. Ez esetben a
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Kdzszolgiltat6 az akadSly elh6rul6s6t kdveto legkdzelebbi szdllit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt sz6llitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii teleptil6si hullad6k elsz6llft6s6ra is.

6. A Ktizszolgfiltatfljogosult megtagadni a hullad6k elsziilitirsirt
az rinkorminyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6eddny kihelyez6se eset6n,
ha a tdrol6ed6nyben a telepi.il6si (kommunrilis) hulladdk krirdbe nem tartoz6 anyag
kertlt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezO
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyuldko.ry ,ugy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely v:eszdlyezteti 

--a

hulladdkszrlllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhatja a
gytijt<iberendez6st, kezell berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n vesillyeneti a
kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabvdnyos, zirt tirol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgriltatt6tr6rl
viis6rolt jel zett zsdkban kertil kihel yezdsre,
a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatitsakor a
kisz6r6dris veszdlye fennrill (nem lez6rt, illetve sdriilt ed6ny)
ha a tiirol6ed6ny k<iriil szabiilytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akadiiyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tirol6ed6nyek jelzese bevezetdsre keri.il - a t6rol6eddnyek matriciij6nak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vilgezhetd tev6kenys6gek

7.1- Kdzszolgiitatil jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgriltat6 az
alv iilalko z6 i gdnybev6te I 6t kcite I e s az O n ko rm 6ny zat szdmir a b ej el e nte n i .

7.2- A Felek riSgzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgilltat1t rigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolgdltatrls teljesitds6vel tisszefligg6 adatszolgriltatas biztosftiisa 6rdek6ben a
Kdzszolgitltat6 az l./ pontban meghatirozott szolgriltat6si teriiletre vonatkoz6an elktilcjnftett
nyilviintart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgilltatdsi tertiletrol elsz6llftott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kcizszolg6ltatris ig6nybevdtel6re kcitelezetteknek a kcizszolg6ltat6s teljesitds6vel
kapcsolatos min5s6gi 6szrev6teleit, kifog6sait fr6sban a Kiizszolgeltit1 sz6khely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a t<tizszofettat6
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre koleles a

, ha M a klzszolgLiltat6si tev6kenys6g6vel
panasz, dszrevdtel az Onkorminyzat helyi

616 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogdsolja, a
Kdzszolgiltatri 30 napon beliil ktiteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onkorm iny zathoz me gktildeni.

10. Kdzszolgiltatis dija
10.r. A hullad6kgazdrilkodilsi ktizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmti-
szabiiyozirsi Hivatal javaslatrinak figyelembev6tel6vel az illeteker -inira.r rendeletben
iilapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.
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A Ht. 321A. $-a alapjan az iilarri hullad6kgazdrllkoddsi kdzfeladat keret6ben az iilam beszedi

a kozszolgrlltat6si dijat 6s kifizeti a krizszolg6ltat6knak a hulladdkgazd6lkodSsi
kozszolgiitat6si dij meg6llapft6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatdrozotl szolg5ltatrisi dijat,
Az 6llan e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi krizszolg6ltat6, a telepi.il6si cinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informiici6t, ami a Koordin6l6 szerv

fel adatkor6nek gyakorlilsirhoz sztiksdge s.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgiitatasi dij feloszt6s:inak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben rlllapitja meg a
Ko ord i n6l 6 szerv 6ltal a ko zszolgitltat6nak fi zetend6 szolgitltatisi dij at.

10.2 A kozszolgilltat6 6ltal alkalmazott k<izszolgdltatrlsi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen t<irt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemily ingatlanhaszndl1k dltal fizetend1 lakossdei dijak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznilok tekintet6ben a kozszolg6ltat6si dijfizet6si

kdtelezetts eget az Onkorm6nyzat telj esiti.

*a385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszeriien haszn6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdsz6re, a teleptildsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

b) Ipari (gazddlkod6 szervezetek) d[iai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6ny: 88'- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,'Ft + AFA

I100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tobbtethutladdkgytijt6s6re szolg6l6 zsik ira: 361,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

Af'a,-tcirveny rendelkez6seinek megfelel6en j6mak el.

11. Athmihutlad6kgazd{lkodrisik0zfeladat-ellitris
1 1.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet

kijel6l6s6r6l, feladatkdrdrol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat5si

kritelezetts6gek r6szletes szabiiyairol s2616 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben

Ed6nym6ret Darabsziim Egysdgnyi iirit6si dij
6p1+ Afa)

Havi drj
(Ft + Afa)

110-120 liter 70 88r 26.693,-

80 liter 0 64; 0

60 liter* 0 48r 0

Osszesen: 26.693,-
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meghatfuozott feladatokra KoordinSl6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtk<inien Mrikddo R6szv6nyt6rsasiigot jekilte ki.

II.2 A Koordinhl6 szew a k<izszolgrlltatrisi dijakra vonatkoz6 szitmlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgiitatis alapjirn 6llftja ki. A k6zszolgiitat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatrissal
6rintett ingatlanhasznii6 tekintet6ben a Koordinril6 szery 6ltal legut6bb kiszitml1zott
kozszolgiltatrlsi dijr6l 6llit ki szimlifi. Az ezzel <isszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helytAll6si k<itelezettsl,g a Kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo ki)zszolgiitat6si
dijkiil<inb<izet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a k<izszolgiiltat6nak fizetendo eseddkes
szolgiitatirsi dijba besz6mitja. A kcizszolgiitat6 hirinyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordiniil6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6mlikkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rt a K<izszolgriltat6t terheli a felel<iss6g.

ll.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva megdllapitja azon ingatlanok ktir6t, amelyre nincs k6zszolgirltatisi dijfizet6s
meghatiirozva M adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezhet6, hogy az ingatlannal
<isszefiigg6sben teljesit6s ttirt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosuliingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgdltaiasUOt hiinyzo
ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapittisa 6rdek6ben.
A fentiek alapjin rcgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a
kozszolgiitat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitat6t, hogy a megktild<itt ingatlanokon v1gzett
szolgiitatitsiinak megfeleloen konig6lj a a 20. $ (1) bekezdds szerinii adatszolg1ttatast
legk6sobb az 6rtesit6s kezhenreteldt k<ivet6 8 napon beltil.
A korrekci6t k<ivetoen - a k<izszolgiitato elt6r6 adatszolg6ltatiisa hirinyriban - a Koordiniil6
szerv a ko zszolgiltatrisi d ij at az ingail,antul aj dono sn ak szimliaza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszimlinott 6s az ingatlanhasznillo iitalhataid5n beliil ki nem
ftzetett ko zszol giitatrls i dij behaj t6s a 6rd ek6ben int6zke di k.

I 1.5 A K<izszolgiitat6 r6szdre a kdzszolg6ltatrisi szerz5d6sben rrigzftett feladatok el1it6s66rt
a Koordinillo szerv a hullad6kgazdilkoditsi k<izszolgriltat6si dij meg6llapitirsircrt felelos
m ini s zter 6ltal me gh at 6r o zotl szol gL,ltatits i dij at fi zet.

1 1.6 A k<izszolgriltat6 az Onkormiinyzat, mint elllt6s6rt felel6s 6ltal kiadott
teliesitdsigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgdltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
menilt fel. A teljesit6sigazolilsnak a kcizszolgiltat6 iital a t<ooidinalO szerv r6sz6re a
rendszeres adatszolgiiltatds keretdben trirt6no megktild6se a szolgiitatirsi dij fizet6s6nek
felt6tele." 

k<iteles a telje a Krizszolgiltat6 rdszdre a teljesitdssel 6rintett
5 napon beliil nnyiben az Onkorminyzat a teljesit6sigazol1s
indok n6lkiil esik, rigy a krizszolgdltat1 jogosult i ezzel

kapcso latban keletkez i5 kar itt az Onkorm iny zat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolgriltatrisi dijban a hullad6kgazd6lkodrisikozszolg1,ltatiis teljes k<jzvetlen k<ilts6ge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik fg-y,
hogy a kozszolgiltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordinril6 sierv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drl6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.
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11.8 A Koordiniil6 szerv a hullad6kgazd6lkodtlsikozszolgitltat6si szerzodf,sHt.92lB. 5 Q)
bekezd6s szerinti megfelelos 6get vizsgillja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjin az Onkorminyzat a k<lzszolg6ltatasi szerzSd6st

annak megk<it6s6t vagy m6dositas:it kcivet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beltil
elektronikus riton megki.ildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgdltatfsi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napj6val kezdodo hatiillyal, hat6rozott idore, 2029.
december 31. napj6ig k6tik.

Felek a szerzodlst koz6s megegyezlssel, csak irasban m6dosithatjdk.

13. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s megszfin6se
A krizszolg:lltatasi szerzodes megsztinik
a)abewremeghatirozottid6tartamleiirthval,
b) a Kozszolg6ltat6 j o gut6d n6lkiili me gsztin6s6vel,

c) elillfussal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodtitt meg,

d) felmondrlssal
e ) a felek kdztis megegyez6,s6vel.

13.1 Az Onkorminyzat a kdzszolg6ltatrisi szerzodl,st a Polg6ri T<irv6nykcinyvben

meghatiirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a

K<izszolg5ltat6
o a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolg6ltatSs ell6trisa sor6n a kornyezet v6delmdre

vonatkoz6 jogszabSlyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dclnt6s eloirrisait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6nyet a bir6s6g vagy a hat6srlg joger6sen meg6llapitotta,

. a szetz6d6sben meg6llapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.

- A hullad6kgazd6lkodiisi k<izszolg6ltatSsi szerz6d6st az Onkormhnyzat felmondja, ha a

Kozszolgitltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi v6lem6nnyel.

13.2 A Krizszolgiitat6 a Polg6ri Tdrv6nyk6nyvben meghatiirozottakon trilmenoen a

kozszolglltatisi szerz5d6st akkor mondhatja fel, ha

. azflnkormanyzat akozszolg6ltat6si szerz6d6sben meghat6rozott k<itelezetts6g6t -

a Kozszolgiitat6 felsz6litiisa ellen6re - srilyosan megsdrti, 6s ezzel a

Kozszolgirltat6nak kifi okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazdrilkod6si

kozszolgiitat6s telj esitds6t ; vagy

o a kd,zszolgilltatisi szerzodes megk<it6s6t krivetoen hat6lyba ldpett jogszabrily a

kozszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit tigy v6ltoaatja meg, hogy az a

Kozszolgitltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltatiis szerzod6sszeni

teljesit6se k<ir6be lartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerzod6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a telepi.il6si

cinkormiinyzat halad6ktalanul gondoskodik aznj ktlzszolg6ltat6 kiviilasztirsir6l.

A fentiek teljesi.il6se eset6n a k<izszolg6ltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si id5 alatl aKozszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltatiist v6ltozatlanul

ellatja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormanyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a
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szerz,ldes neki felr6hat6an szrinik meg, az dnkormrinyzat az 6ves kdzszolg6ltat5si dij 5O%-
rinak me gfelel<i me ghirisul6si k0tb6r fi zet6s6re kOtele s.

14. Eljir{s a szerzfid6s megszfin6se eset6n
Akdzszolgehafi.si szerzodds megsztin6se vagy megszrintet6se esetdn a Krizszolgiitat6 az t$
kozszolgiltat6 kiviilasztisdig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgirltat6st vl,ltozatlanul ellitja.
A hulladdkgazdrllkod6si k<jzszolg6ltat6si szerzi5des megsztin6se eset6n a k<izszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait 6s nyilv6ntartrisait a Kdzszolgiitat6 a
telepiil6si tinkorm6nyzatnak akdzszolgitltatdsi szerzbdls megsztin6se napjrin Atadja.

15. Jogvit6k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymis kcizcitti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek targyal6s ftjAn 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljrir6s lefolytatris6ra a P6csi Jarrisbfr6srig, illetve drtdkhatrirt6l fiigg6en a P6csi T<irv6nysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Ertesft6sek
A jelen szerzcid6ssel kapcsolatos b6rmely ig6n1.t vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irrisba kell
foglalni.
A szerzodfs teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6,sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm Stny zat reszdrill:
n6v: Nagy Levente polgilrmester
telefon: 06-7 21 456-I 16

e-mail : polgarmester@lapancsa.hu

a Kd zszolgflt at 6 r 6 szlr 6l
ndv: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsziim6t, stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodds teljesit6s6vel <isszefiiggo kapcsolattartils c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6l6
egy6b jogos 6rdekek drvdnyesft6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelei sorrln a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint jrlrnak el.

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrfllkodr[si program
A Kozszolgriltat6 k<jteles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrilkod6si projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<iz<iket akdzszolg6ltattis teljesit6se kapcsdn.

Felek kcitelezetts6get v6llalnak, hogy aliivetik magukat a Tiirsuldsi Taniics hatrirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6dds brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6siry, vagy bfr6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t allapitja ffieg, rigy a szerzodes tobbi rlsze 6rv6nyes 6;
kik6nyszerfthet<i, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fel a szerz<id6st nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerzodf,sben nem szabiiyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. ttirv6ny (Ht.), a ktizbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tctrv6ny (Kbt.), a
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Magyarorszrig <inkormdnyzataiol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (M<itv), valamint a

Polgari Tcirvdnykcinyvr6l szol6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

fugazati j o gszab6ly ok ir6nyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal mindenben

mege gy ezot, j 6vahagy 6lag iq ik al6.

D6l'Kom NonProiit Kri
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