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amely ldtrej Ott egyreszt: Lrizsok Kiizs6g Onkormin yzata
sz6khely: 7838 Lrizsok, Fo u. 44lA
PIR szrim: 334099
ad6sz6m: I 5334091 -l-02
kepviseli: Farkas Mih6ly polgiirmester
mint <inkorm iny zat (a tovribbi akban : 6n ko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunilis Szolg:iltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii T{rsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
ce gSe gy zekszdma: 02-09 -064 5 5 6
ad6szirma: I 1 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: KTJ szirma:100468989 /Pdcs-K6keny
Region6l i s Hul ladekke zelo Kozpontl ;
KSH sz6ma: I 1 541 587-38 11-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter igyvezeto
mint Krizszolg6ltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgfltat6

Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s napon az alabbi

m6srdszt:

- tov6bbiakban egytittesen:
feltdtelek mellett:

Szetzodo felek jelen kcizszolgiiltat6si szerzod6s megkdtdsekor figyelembe vettek a
kozbeszerzesekrol szolo 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzdsi
6rtekhat6rok:

a) ewopai uni6s jogi aktusban meghatirozott kiizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
ertekhat6rok (a tovrlbbiakban: uni6s drtdkhatdrok);

b) akozponti kriltsdgvetdsrol sz6l6 torv6nyben meghatdrozott kozbeszerzesi 6s koncesszi6s
beszerzdsi drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti drtdkhatrlrok).

(3) Az egyes beszerz6si tirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drtdkhatrirokat a kozponti
kolts6gvetesrol sz6l6 ttirv6nyben evente kell meghatirozni. Az egyes beszerzdsi trirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdes szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghattroiott -
uni6s ert6khatrirokat a mindenkori k<ilts6gvet6si t<irv6nyben dvente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgdltatils becstilt 6rt6ke olyan szerzodls eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott idore, n6gy dvre vagy anndl rovidebb idore kdtendo szerzild6s eset6n a
s zerzode s i dotartama al atti el len s zolgiitatis;

b) hatitrozatlan idore kdtott szerzodds vagy ndgy 6vndl hosszabb idore kcitendo szerzodes
esetdn a havi ellenszol96ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztdrsasiig 2019. dvi kdlts6gvetds6rol sz6l6 2018. dvi L. trirvdny 72. g (l)
bekezdese rdgziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti krizbeszerz6si
6rtdkhater 2019.januiir l-jdtol szolgiitatirs megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kitzbeszerzdsi elj6riis
hat6,lya al6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezelesre vonatkoz6
krizszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hulladekhoz kapcsol6d6
jogok 6s k<itelezettsegek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet

vegrehajt6sitra az al6bbi szerzod6st kotik meg:

l. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorsz6g helyi <inkorminyzatair6l s2616 20ll.6vi CLXXXIX. t<jrveny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kriziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok krirdben

ell6tand6 helyi onkormfunyzati feladatok koze 1artozik ktiltindsen a hulladdkgazd6lkod6s 6s a

kornyezet-eg6szs6giigy (kdztisztasdg, teleptildsi kdrnyezet tisztas6giinak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616in6s).

A hullad6kr6l szol6 2012. evi CLXXXV. torvdny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezdese

szerint a telepi.ilesi 6nkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatris ell6t6srit a

k<izszolg6ltat6val kdtott hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltatisi szerzodes ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyzat Kdpviselo-testi.ilete lll20l9 (V.30.) sz. hatirozata

alapj6n jritt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Lrizsok K<izs6g kozigazgatisi tertilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhasznitl6) keletkezo telepi.il6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormrinyzat 6s a

Klzszolgiltat6 krizotti kapcsolatot, a f,'elek jogait 6s kritelezetts6geit szabiiyozza.

2.1. Az Onkormrlnyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az altbb meghat6rozott feladatok

elvegzes6vel:
Lrizsok Kcizsdg kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hulladdk begytijt6sevel es elhelyezes

cdljdb6l torteno rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben r<igzitett idotartamban, valamint

kezeles6vel 6s 6rtalmatlanitds6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdflkod6si Program eszk<iz-

6s l6tesitm6ny6llom6nyrlnak ig6nybev6tel6vel-, kdzszol96ltatdsi szerzSd6s kereteben:

- vegyes hullad6k gyujt6se, szirllitdsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elktilcinitett /szelektiv/ hulladekgytij tes

2.2. A Kiizszolgrlltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzeset 2020. janu6r l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az rde vonatkoz6

jogszab6lyoknak 6s az cinkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizirSlagosan jogosult Lrizsok

Kozseg kozigazgat6si teriilet6n a telepi.il6si hulladdk gytijtds6re 6s kezel6s6re irrinyul6

kozszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: telepi.ilesi hullad6k gyrijt6sdre es kezel6s6re ir6nyul6

kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahiutartisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k rdszetkepezo vegyes hulladek6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A kozszolg6ltat6s teljesitds6nek teri.ileti kiterjed6se: Lrizsok Kozsdg klzigazgat6si teriiletdn.
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A kdzszolg6ltat6s ktirdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdkenyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, krirnyezetvddelmi, mrikriddsi
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorm r[nyzat kiitele zettslgv 6llal6sa

3.1. Az Onkormrlnyzat a 2. pontban irt k<izszolgriltatrls ellitfusira a Kiizszolgfltatrinak
kiz616lagos j o got biztosit.

3.2. Az O n ko rm rinyzat kdtelezetts6get vrillal :

- a kozszolgriltatiis hatdkony 6s folyamatos ellitdsdhoz a Kiizszolgiltat6 szirmdra
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolgiiltatds6ra,

- a kdzszolg6ltatiis kor6be nem tartozo hulladdkgazdrllkod6si tevekenysdgek
kozszolgiitat6s sal tdrtdno d s szehango Lis iinak e lo s e gite s6re,

- a kdzszolg6ltat6snak a teleptildsen vdgzett mils kdzszolg6ltat6sokkal val6
ri sszehangokisdnak el6se git6sdre,

- aKdzszolgriltat6 kiz616lagos k<)zszolgiiltat6si jogrlnak biztosit6s6ra,
- a teleptil6s kcizszolgdltatSs ig6nybev6telere kcitelezettingatlanhaszn6l6i vonatkoz6silban

ndv- d s c imj e gyz6k trtadisdr a, adate gy ezet6 sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltadhsira,
- az Onkormrinyzat irltal rendeletben , vagy egydb -6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriilo kdltsdgek megterit6s6re a Koordin6l6 szerv szfumdra,
- a telepiil6si ig6nyek kielegitdsere alkalmas hulladdk gyrijtdsere, szillitdsira. kezelds6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghattroziis6ra. Ennek keretdben kijeloli - a
Kiizszolgfltatrival egyeztetve - azokat a gyujtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kcizszolg6ltat6 6tvegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhasznill6ktdl,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatf 6ltal alkalmazott gepjinmtivel nem tud behajtani,

- a hulladdkszdllit6 jdrmti szilmira megfelelo titviszonyok biztositris6ra, (kiilcincis
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesftdsre, valamint a kdzut tirszelv6nyebe belog6
failgak lev6g6srira),

- akozszolgriltat6si szerzodeskozzetetelerol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiilcinitett hulladdkgytijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6s6rol.

4. A Kdzszolgr{ltatti kiitelezetts6 gei :

4.1.
a) A krizszolgilltato gondoskodik:
- Ahintart6sban keletkezo:

i. Vegyes hulladek heti egyszer
(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellittilsi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhaszn6l6k rdszdre az 6ves
h u I lad6kgazdrll kod6s i kozszo I g6ltatrisi d ij 5 0%-6t ke I I me gril I ap itan i.)

ii. Elktilcinitetten gyrijt6tt hulladdk
iii. Lom hulladek dvente egyszeri alkalommal

tcjrt6no 6ssze gytij tds6rol, el sz6llitSsar6l 6s kezel6sdrol.

- A gazdiilkod6 szervezetekn6l keletkezo hanxtasi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
cisszegytij t6s6rol, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6rol.
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- Az 6ltala iizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
6tvetelero l, 6ssze gytij tdserol, elszrillit6s6r6l 6s kezeles6rol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- kdnyvel6s,szdmvitel,bdrszdmfejt6s
- adminis ztrircio, nyi lvdntart ils, adatbizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) M Onkormrinyzattal egytittmflkcidve a fogyaszt6k szdmlra ktinnyen hozzirferheto
i.igyf6lszolg6lat 6s titlekoztathsi rendszer mtik<idtet6se (K<izponti i.igyf6lszolg6ltat cime: 7632

P6cs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltat6 ktitelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes koni elkit6s6ra,

b) a kdzszolgdltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitdsere,

c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g iital meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti
kovetelmenyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hulladdkgazd6lkodisi
kozszolgilltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziikseges mennyis6gu 6s minos6gti j6rmri, gep, eszkciz,

berendez6s biztosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mu 6s k6pzettsegti szakember alkalmazdsara,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztonsAgos es bovitheto teljesitesehez sziiksdges

fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6gzds6re,

0 a k<izszolg6ltat6s krir6be tartozo hulladek kezel6s6re meghat6rozott helyek es

l6tesitmenyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikddtet6sere 6s a k<izszolgiitatis teljesit6s6vel osszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntartiisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mrikodtetdsdhez sziiks6ges feltdtelek biztosititsira,
i) a fogyasztok sz6m5ra kcinnyen hozziferheto iigyfdlszolg6lat 6s t6jdkoztat6si rendszer

miik<idtetdsdre,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrevetelek elintez6si rendjenek meg6llapit6s6ra,

k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiks6ges biztositdssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi kdrben bekovetkezett 0nkormdnyzatnak okozott esetleges kfrok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijtesehez az rngatlanhaszndl6 legal6bb 2 kiikinbozo
rirmertekri gytij toed6ny koztil v6laszthasson,

m) tcibblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kcizszolg6ltat6 6ltal biztositott zs6k

forgalmazdsdra,
n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s ldtesitmeny 6llom6nydnak

haszniiatira.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazdilkod6si enged6ly6nek szitma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 0 55 -3 I 20 17, PE/KTFO I I 5 5-7 I 2018, PE/KTF O I 00363 -2 I 20 19 .

A Kozszolgdltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek szima'. OHKT - KP/173f 1-5/2018

A Kozszolg6ltat6 minositesi enged6lyenek sz6ma: PE/KTFO 101064-612019

5. Mentestil a Kiizszolg:lltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezetts6getol vis maior esetdn,

tovdbb6 ha az Onkormiinyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan

titviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egyeb okb6l jrirhatatlan akdzutl, amely a

Kiizszolgdltat6 g6pjrirmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositja. Ez esetben a
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Kiizszolgfltatri az akad6ly elh:irul6s6t k6veto legkrizelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi se gri telepiil6si hullad6k elsziillit6s6ra i s.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrillit6s6t:
az onkormAnyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro tiirol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
ha a t6rol6edenyben a teleptil6si (kommun6lis) hulladdk kor6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpft6si t6rmel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, sflyri tfurgy, amely veszelyezteti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyujtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6nalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a
kcirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tinol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolgdltat6tril
vdsiiro lt j e lzett zsiikban keri.il kihel y ezdsr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tiirol6edeny mozgatiisakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenndll (nem lez6rt, illetve sdrtilt eddny)
ha a tdrol6eddny kdrtil szabillytalanul, annak mozgatdst ds iirit6st akaditlyozo m6don
t<ibblethulladdk kertilt kihelyezesre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre kertl - a t6rol6ed6nyek matri ci$6nak
hiiinya, illetve s6rtil6se esetdn.

7. Az alviilalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezhetl tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgiltatfl jogosult alv6llalkoz6(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgdltat6 az
alviillalkoz6 igenybevetel6t kdteles az Onkorm Anyzat szitmdrabejelenteni.
7.2. A Felek rogzitik, hogy az alviillalkoz6 tevekenysdg6ert a Kiizszolghltat| rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Ktizszolgiltatis teljesit6s6vel risszefiiggo adatszolg6ltat6s biztositilsa 6rdekdben a
Kiizszolgriltat6 az l./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiil<initett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltat6si teriiletr6l elszdllitott
es iirtalmatlanitott teleptil6si hul ladek mennyisd get.

9. A kcizszolg6ltat6s igenybeveteldre k<itelezetteknek a kozszolg6ltatiis teljesitesevel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait irdsban a Ktizszolghltat6 sz6khely6re (7632
Pecs, Sikl6si u.52.) yagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni, es a Kiizszolgriltatri
koteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megvdlaszolni. Haladdktalanul intezked6sre koteles a
Kiizszolgiltat6 kcirnyezetszerrryezes esetdben, ha az a kdzszolg6ltat6si tevdkenysdg6vel
okozati tisszefiiggesben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladekkezeldsi kcizszolg6ltatiis rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolgiltat6 30 napon beliil kciteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti ertesft6se mellett-
az Onkorm ilnyzathoz megktildeni.

,b^-a*-_

5



10. Kiizszolgiltatrls dija

10.1. A hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es Kdzm[i-
szabillyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembevetelevel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hullad6kgazd6lkoddsi kdzfeladat keret6ben az 6llam beszedi

a kozszolg6ltat6si drjat es kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hulladekgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatitrozott szolgitltatitsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinril6 szerv)

hoz letre.
A helyi kozszolgiitato, a telepi.ildsi onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordiniio szerv

feladatk<ir6nek gyakorlisithoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgiitat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6lo szerv iiltal a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 szolg6ltat6si dijat.

10.2 A k<izszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolg6ltatdsi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valaminta6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t6rtent.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendri lakossagi diiak:

A term6szetes szemdly ingatlanhasznii6k tekinteteben a kozszolg6ltat6si dijfizetdsi

kotelezetts6 get az Onkorm6nyzat teljesiti.

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil es eletvitelszenien haszniil6 term6szetes

szemdly ingatlanhasznhl6 rdszdre, a telepiildsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (qazddlkod1 szervezetekl dljai:
I l0 literes edenY: 98,- Ft + Afa
1 100 literes edeny: 985,- Ft + AFA

c) 'kezdds szer es szocru
Ft + AFA
Ft + AFA

120 literes eddny: 97,-
1 100 literes edeny: 887,-

d) Tabbl ethull addk gyujt6s6re szolg6l6 zsdk ira: 3 6 1,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekinteteben mindenkor a hat6lyos

AFA-torv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el.

Ed6nymdret Darabsz6m Egysegnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

Havi drj
(Ft + Afa)

110-120 liter 70 88,- 26 693,-

80 liter 0 64; 0

60 liter* 0 48,- 0

Osszesen: 26 693,-
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I l. Al h mi hullad6kgazdr[tkodisi kiizfeladat-elkitf s

I I .1 Az 6llami hulladekgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6srira ldtrehozott szeryezel
kijeldl6serol, feladatkdrdrol, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolgitltatdsi
kotelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3.$ (l) bekezdese alapj6n a Kormiiny aHt.32lA.$ (l) bekezdesben
meghat6rozott feladatokra Koordindl6 szervk6nt az NHKV Nemzeti
Hulladdkgazddlkod6si Koordin6l6 es Vagyonkezelo Zirtkdrien Mrikddo
Reszv6nytilrsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordinillo szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezdese szerinti adatszolg6ltatds alapjirn 6llitja ki. A k<izszolgitltato hiiinyos
vagy kdsedelmes adatszolg6ltatiisa eset6n a Koordiniil6 szerv a nem megfelelo
adatszolg6ltat6ssal erintett ingatlanhasznill6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal
legut6bb kiszirmlilzott krizszolgriltat6si dijr6l dllit ki sz6ml6t. Az ezzel dsszefi.iggesben
keletkezo dijkorrekci6 eset6n minden helyt6ll6si kdtelezettsdg a kozszolg6ltat6t terheli.
Az igy keletkezo kozszolgiitatdsi dijkiil<inb6zet pozitiv merlegdt a Koordinill6 szerv a
kcizszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes szolgiitatirsi dijba besz6mitja. A k)zszolgaltato
hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6srib6l eredo, a Koordinill6 szerv riltal nem
megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal kapcsolatos valamennyi
kdvetkezm eny ert a krizszo I g illtatot terhe li a fel el o s sd g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapida azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs kdzszolgtitattsi dijfizetds
meghatirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor velelmezheto, hogy az ingatlannal
Osszeftiggesben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kcjrben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6sb6l hitnyzo
ingatlanok 6s sztiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdekdben.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megki.ildi a
kcizszolgriltat6nak, 6s felhivja a krizszolgiitatot, hogy a megkiildritt ingatlanokon vegzett
szolg{,ltatirsiinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az ertesitds kezhezveteldt kdveto 8 napon beltil.
A korrekci6t krivetoen - a kdzszolgiitato eltero adatszolgiiltat6sa hiriny6ban - a Koordin6l6
szerv a ko zszo I g6ltat6s i dij at az rngatlantul aj do no sn ak szitmlinza ki.

11.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatdridon beliil ki nem
fizetett kdzszo I gdltatdsi d ij behaj trisa 6rdek6ben intdzkedik.

I 1.5 A K<izszolgriltat6 reszere akiSzszolgitltat6si szerzoddsben r<igzitett feladatok ell6tds6ert
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdalkoditsi kozszolg6ltat6si dij meg6llapftisdert felelos
mi ni szter 6ltal me ghat 6r ozott szolgiitatitsi dij at fi zet.

1 1.6 A kozszolglltat6 M 0nkorm6nyzat, mint ell6tris6rt felelos 6ltal kiadott
teliesftdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgilltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolg6ltat6 eltal a Koordin6l6 szerv r6,szere a
rendszeres adatszolgitltat6s keret6ben tdrt6no megkiild6s e a szolgirltatrisi dij fizetesenek
feltdtele.
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Az Onkorminyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a K6zszolg6ltat6 rdszere a teljesit6ssel erintett
idoszakot kovet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesit6sigazolds
kiadds6val alapos indok n6lki.il kdsedelembe esik, ugy u kozszolgrlltat6 jogosult az ezzel
kapc so I atban ke I etkezo kdr it az 0nkorm6n y zat f ele 6rv6nye siteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s teljes kd,zvetlen kolts6ge
megt6rit6sre ker[il, igy a haszonanyag ertdkesft6s6r6l a Koordindl6 szerv gondoskodik [rgy,
hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek dtadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezdes szerinti megfelelosegdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat akozszolgdltat6si szerzoddst
annak megk<it6sdt vagy m6dosit6s6t kcivetoen halad6ktalanul, de legkesobb 8 napon beltil
elektronikus riton megktldi a Koordin6l6 szerv reszire.

1 2. A kiizs zolgiitatisi sze rz6d6s megsziin6se

Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hat6rozott idore, 2029.
december 31. napjriig ktitik.

Felek a szerzoddst k6zds megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. Elj6r6s a szerz6dfls megsztin6se eset6n

A kdzszolg6ltatrisi szerzod6s megszrinik
a) abeme meghatilrozott idotartam lejirtixal,
b ) a Kdzszo lgrlltat6 j o gut6d n6 lktili me gsztind s6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodcitt meg,

d) felmond6ssal
e) afelek k<iz<is megegyez6s6vel

l3.l Az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltatrisi szerzod6st a Polgari Torv6nykonyvben
meghatiirozott felmond6si okokon ttilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6ltat6

o a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kornyezet v6delmdre
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkozo hat6s6gi dont6s eloir6sait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek teny6t a bir6s6g vagy a hat6sdg joger6sen meg6llapitotta,

. a szerzodesben megrillapitott kdtelezettsegdt neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megsertette.

A hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzod6st az Onkorm6nyzat felmondja, ha a

Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sitesi enged6llyel vagy megfelelos6gi vdlem6nnyel.

13.2 A Kdzszolgiitato a Polgari Tdrvdnykdnyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kozszolgitltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
. az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltathsi szerzoddsben meghatfirozott kdtelezettsegdt -

a Kozszolg6ltat6 felsz6litrlsa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a

Kozszolgitltat6nak k6rt okoz, vagy akadtiyozza a hullad6kgazd6lkod6si

&^r*-



k6zszolg6ltat6s teljesitdsdt; vagy

o a kcizszolgiitatdsi szerzodes megkrit6s6t kcivetoen hat6lyba ldpett jogszab6ly a
ktizszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy vdltoztatja meg, hogy az a
K<izszolgiiltat6nak a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolg6ltat6s szerzod6sszerti
teljesitese k<irebe tartoz6l6nyeges es jogos drdekeit jelent6s m6rt6kben serti.

13.3 Ha a hulladekgazdrilkod6si szerzoddst a kcizszolgilltato felmondja, a teleptilesi
onkorm6nyzathaladektalanul gondoskodik azij kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljestildse eset6n a kdzszolg6ltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kdzszolgirltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi kcizszolg6ltatdst viiltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghitisul, illetve ha a szerzodes
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kcizszolg6ltat6si dij 5O%-inak
megfelelo meghirisuldsi kotbdr fizet6sdre koteles.

14. Elj:irris a szerziidils megsziin6se eset6n

A kcizszolg6ltat6si szerzi5des megszrindse vagy megszrintet6se esetdn a K<izszolgaltato az uj
kozszolg6ltat6 kiviilasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltat6st vdltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazdillkoditsi kcizszolgrlltatrisi szerzodes megsztin6se eseten a k<izszolgdltatils
ell6tilsdval kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait ds nyilv6ntart6sait a Kcizszolgilltato a
telepiilesi rinkorm6nyzatnak a kdzszolgriltat6si szerzoddsmegsztindse napjrin atadja.

15. Jogvitdk int6z6se

Felek megilllapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat elsosorban az egymis k<jzcitti t6rgyal6sok
soriln igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s rid6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l fiigg6en a P6csi Torvenyszdk
illetekess6get kdtik ki.

16. Ertesit6sek

A jelen szerzod6ssel kapcsolatos bilrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kiiveteldst frrisba kell
foglalni.

A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos i.igyintdzesre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat resz6rol :

nev: Farkas Mih6ly polgdrmester
telefon: 731485-064
e -mail : korj e gyzo s e g@v aj szlokj . axelero. net

a Kiizszolg 6ltat6 r6szdr6l :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 72/ 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkodisi Program

A Kdzszolgrlltat6 koteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszkcizciket a krizszolgdltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kcitelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Ameruryiben jelen szerzodes bdrmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik rdsze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6s5g
annak ervenytelens6get 6llapitja ffieg, rigy a szerzodds tdbbi rdsze 6rv6nyes ds

kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha anelktil b6rmelyik Fel aszerz6d6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabilyozott kdrddsekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny (Kbt.), a

Magyarorszrig <inkorminyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Tcirv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

iryazati j o gszab6lyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzodest a Felek annak elolvas6sa 6s

megegyezot, j 6v6hagy6lag irjSk al6.

drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben

3.o
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