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HULLADEKGAZDALKODASIKOZSZOLGALTATASTSZNNZOOf S

amely l6trejdtt egyr6szt: Maryarmecske Kdzs6g Onkorm nyzata
sz6khely: 7954 Magyarmecske, Pet6fi u. 9l .

PIR szam: 331 164
ad6szirn: I 533 I I 60-l -02
k6pviseli: Balogh Imre polg6rmester
mint dnkormrinyzat (a tovribbiakban: Onkormdnyzat)

masrdsa: D6l-Kom D6l-Dunr{nhili Kommundlis Szolgiltatri
Nonprofit KorLltolt Felel6ss6gii Tdrsasr{g
sz6khelye: 7632 P€cs, Sikl6si rit 52.
c{gSegy zlkszfuna: 02-09 -064 5 5 6
ad6sziLrna: | 1 5 4 1 587 -2-02
KUJ szama: 100279306
KTJ sztna: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 KdzponV
KSH szima: 1 I 541587 -381 I -572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezet<i
mint Kdzszolgdltat6, a tov6bbiakban: K0zszolgiltatri

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - ktizritt az alulirott helyen 6s napon az aliibbi
felt6telek mellett:

Szerzbdb felek jelen kdzszolg6ltatrisi szerzodls megkdtesekor figyelembe vett6k a
k6zbeszerz6sekr6l sml6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-rit, mely szerint a kdzbeszerz6si
6rtdkhatirok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzesi
6rtdkhatrirok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhalirok);

b) a kdzponti k6lts6gvet6sr6l sz6l6 t6rv6nyben meghalirozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatiirok).

(3) Az egyes beszerz6si trfugyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drt6khatarokat a kiizponti
kdlts6gvetdsr6l szol6 t6rv6nyben 6vente kell megharirozni. Az egyes beszerzesi t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatrirozott -
uni6s 6rtdkhatrirokat a mindenkori k6ltsdgvet6si tdrvdnyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatas becsi.ilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmaz.a a teljes dijat:

a) hatirozott id<ire, negy 6vre vagy annril r6videbb id6re k6tend6 szerz6d6s eset6n a
szerzodds id6tartama alatti ellenszolgriltatiis;

b) hatArozatlan id6re kdtdtt szerzhdls vagy ndgy 6vn6l hosszabb id6re ktitend6 sznrzodls
esetdn a havi ellenszolgdltatais negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztrirsasdg 2019. 6vi kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. S (1)
bekezddse r6gziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerzesi
6rtdkhat6r 2019. januar 1-jet6l szolgriltatris megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitjrik, hogy fentiek alapjrin jelen szerzSdds nem esik a k6zbeszerz6si eljriras
hatfllya al6.
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Szr.rzhd6 Felek a telepiildsi hulladdk gyrijt6s6re, szillitiisra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatossriginak biaositrisa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendezis6re, az ezzel kapcsolatos helyi 6nkormanyzati rendelet
v6grehajlis6ra az al6bbi szerz<id6st kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorsz6g helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 201l. dvi CLXXXX. tcirv6ny 13. $ (1)
bekezddse szerint a helyi kiiztigyek, valamint a helyben biaosithat6 k6zfeladatok kdr6ben
ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok kdzd tafiozlk ktil6ndsen a hullad6kgazdrilkodiis 6s a
kdmyezet-egdszsdgiigy (kiiztisztasrig, telepiildsi kdmyezet tisztas6grinak biztositdsa, rovar- 6s

rrigcsril6irtris).

A hulladdkr6l szolo 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tovdbbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse
szerint a telepiildsi Onkormiinyzat a hullad6kgazddlkodAsi kdzszolg6ltatas ell6tris6t a
kdzszolgiiltat6val kdt6tt hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolgdltat6si szerz6dds ttjdn biaosida.

1.2. Jelen szerzSdds az Onkorm6nyzat Kdpviseld-te stt:tete .fi I U? ..<,1/../.0.:...) KT.
sz. hatiuozata alapj 6n j iitt l6he.

1.3. A jelen szerzbdds c6lja hogy Magyarmecske Kdzsdg kiingazgatasi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kndl (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepiildsi szilard hullad6k kezel6s6re fennrill6 kdzszolgiiltatassal
kapcsolatban - a hatdlyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az dnkorm inyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 kdzdtti kapcsolatot, a F elek jogait 6s kdtelezettsdgeit szabLlyozza.

2.
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgrilta t6t az alibb meghatiirozott feladatok
elvdgzes6vel:
Magyarmecske Kdzsig kdngazgat6si teriilet6n a telepiil6si hulladdk begyrijtesdvel 6s

elhelyez6s cdlj6b6l tdrtdn6 rendszeres elszillit6sdval a szerz6d6sben rdgzitett id6tartamban,
valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitris6val - a Mecsek-Dniva Hullad6kgazdrilkoddsi Program
eszkdz- 6s l6tesitm6nyiillomanyrinak igdnybev6teldvel-, kdzszolg6ltatasi szerz<id6s keret6ben:

- vegyes hulladdk gyrijt6se, szillitrisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitiis dvente I alkalommal
- elkiilonitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. A K zszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatArozott feladatok elvegzdsft 2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjdn a Ktizszolgfltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak 6s az dnkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kizar6lagosan jogosult
Magyarmecske Kcizsdg kd,zigazgat6si tertiletdn a telepiil6si hulladdk gyfljtesdre ds kezel6s6re
ininyul6 kcizszol96[tatiisok ellatasara.

A kdzszolg6ltatiis megnevez6se: telepiildsi hulladdk gyiijtesere 6s kezel6sdre iranyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok ell6tdsa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhasznril6
a hivtart{si hullad€khoz hasonl6 hullad6k rdszdt k6pez<i vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezddsdre tekintettel.
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A kdzszolg6ltatris teljesitds6nek teriileti kiterjed€se: Magyarmecske Kdzsdg kiizigezgat|si
teriilet6n.
A kiizszolg6ltatas kdr6be tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdkdnyi Region6lis
Hulladdkkezel6 Ktizpontban vagy ritrak66llom6son, illetve miis, kdmyezetvddelmi, mrik6d6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 ldtesitm6nyben.

3. Az Onkormr[nyzat kiitelezetts6gvillal6sa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltatds ell6tesAra a Kiizszolgr tatrinak
kizar6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorm inyzatkolelezeftsdget vellal:
- a kdzszolg6ltatds hatdkony 6s folyamatos ellilAsilJl,oz a Kdzszolgiitatf szAmfua

sziiksdges informici6k 6s adatok szolg6ltatrisrira,
- a kdzszolg6ltatris k6r6be nem tarto^ hullad6kgazd6lkodasi tev6kenys6gek

kdzszol96ltatdssal tdrt6n6 6sszehangoliis6nak el6segit6s6re,
- a kdzszolg6ltatasnak a telepiil6sen vegzolt m6s ktizszolgiltatasokkal val6

6sszehangoLisdnak elSsegit6s6re,
- a Kdzszolg6ltat6 kizir6lagos ktizszolgriltatiisi jogaitrak biaosit6s6ra,
- a telepiil6s ktizszolg6ltatds ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkozds6ban

n6v- 6s cimjegyzek 6tadAsara, adategyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapjriul szolg6l6 adatok 6tadAsAr4

- az Onkormany zal altal rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezrn6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 kdlts6gek megt6ritdsdre a Koordintil6 szerv sz6miira,

- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hutladdk gyiijt6sdre, sz6llitas6ra, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghat6rozisriLra. Ennek keretdben kijeliili - a

Kiizszolgr tat6val egyeztetve - azokal a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolgrlltat6 ritvegye kdztertileten a hulladdkot azon ingatlanhasm6l6kt6l,

mely ingatlanokh oz aKdzszolgiltat6 6ltal alkalmazott g6pjrirrmivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillit6 jArmti szfuni:ra megfelel6 ritviszonyok biaositasrira, (kiildniis

tekintettel a t6li h6- 6s sikossdg-mentesit6sre, valamint a k6ztt iirszelv6nydbe bel6g6

faagak lev6g6sara),
- ak1zszolgiltatasi szerzdd6s k 67z6te@lerol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elkiilonitett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszerve26s616l.

4. A Kiizszolgf ltatri kdtelezetts6gei:
4.1.
a) A k<izszolgSltat6 gondoskodik:

- A hriatart6sban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egYszer

@aiitO es id6szakosan hasznilt ingatlanok eset6ben az ellittirsi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l

szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj n az ingatlanhaszniil6k r1sz6re az.6ves

hullad6kgazd6lkod6si kOzszolgriltatasi dij 50%-rit kell meg6llapitani.)

ii. Elkiildnitetten gyrijtdtthullad6k
iii. Lom hulladdk 6vente egy alkalommal
tdrt6nS Osszegytjtes6r6l, elszallitasar6l 6s kezel6s6r6l'
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- A gazdrilkod6 szervezetekndl keletkez6 hl7.artdsi hullad6khoz hasonlo vegyes hullad6k
<iaszegyiijt6s6r6l, elszallit6sar6l 6s kezel6s6r6l.

- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyiijt6 ponton, hulladdkgyiijt6 udvarban a hullad6k
iitvdtel6r6l, 6sszegytjt6s6r6l, elszillitisrir6l 6s kezel6s6r<il.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k6nyvelds,szi,rnvitel, b6rszamfejt6s
- adminisar6ci6, nyilvrintartis, adatbazis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatsmlgilltatiis

c.) az Onkorm Snyzattal egyiittmiikddve a fogyaszt6k szAmdra k6nnyen hozzifdrhell
iigyfelszolgdlat es t6jdkoztatdsi rendszer miikddtetdse (K6zponti iigyfdlszolgrllat cime:7632
Pdcs, Sikl6si u. 58.), valamint a kiizszolg6ltatassal kapcsolatos lakossiigi Lij6koztatis.

4.2. A Kdzszolg6ltat6 ktitelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akdzszolgitltatiis folyamatos 6s teljes k6ni elLitris6ra,
b) a kdzszolgdltatiis meghatarozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljes(tdsdre,
c) a kdmyezetv6delmi hat6s6g riltal meghatiirozott min6sitdsi osztdly szerinti

kdvetelmdnyek biaositrlsiira 6s a min6sit6si engeddly hullad6kgazddlkodasi
kitzszolg6ltatiisi szerz6d6s hatiilyosstigrinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolgriltatas teljesitdsehez sziiksdges mennyisegri 6s min6s6gri jdrmii, g6p, eszkda
berendezes biztositasarq a sziiksdges l6tszemi es kdpzetts6gii szakember alkalmaziis6ra,

e) a ktizszolgfltatils folyamatos, biztons6gos es b6vithet6 teljesitds6hez sziiks6ges
fejleszt6sek ds karbantartiisok elv6gzds6re,

f) a kiizszolgriltatris kdrdbe tartozo hulladdk kezel6s6re meghatirozott helyek ds
l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,

g) nyilvantart isi rendszer mrikddtet6s6re 6s a k6zszolg6ltat6s teljesitdsdvel iisszeftigg<i
adatszolgriltauis rendszeres teljesitds6re,

h) a nyilvrintartrisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatasi rendszer l6trehoziisilhoz 6s folyamatos
mrik6dtet6s6hez sziiksdges feltdtelek biztositasAra,

i) a fogyaszt6k szirniira kdnnyen hozzirfs1tr"15 iigyf6lszolgrilat 6s t6j6korat6si rendszer

r)

mrikddtetdsdre,
a fogyaszt6i kifogrisok 6s dszrev6telek elint6z6si rendjdnek megrillapitrisrira,
a tev6kenys6g ell6t6silhoz sziiksdges biaositdssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet
nyrijt a felel6ssdgi kdrben bekdvetkezett Onkormrlnyzatnak okozott esetleges karok
enyhit6s6re,
biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilttnb6z6
rirm6ftkii gyrijt<i,eddny kdztil vrilasahasson,

m) tdbblethullad6k elhelyezdsdt szolg6l6, a Kdzszolgiiltat6 riltal biztositott zsiik
forgalmazisfua,

n) a Mecsek-Driiva Hulladdkgazd6lkodrisi Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llomrinyrinak
hasmiilatrira.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddlydnek szima: oKTF-Kp/2s3g-10/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, PEIK tF O I 155-7 t2018, PE/KTFO/0036 3_2t2lt9.
A Kdzszolg6ltat6 megfelel6s6gi vdlem6ny6nek szrima: KP-38633-St2Ol9,
A K6zszolgriltat6 min6sitdsi engeddlydnek szama; pE/KTFo/0572 7-2l2olg.,
PE/KTFO/04759 -6 t2019., pEtKTF O t067 48_2 t2019.
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5. Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghatiirozott k6telezettsdg6t6l vis maior eset6n,
tovribbri, ha az Onkorm i.u;ryzal nem binosit az ingatlanok megkdzelitds6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan a kozbt/, amely a
Kdzszolgriltat6 g6pjrirmriveinek balesetmentes k6zleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadiiy elh6rulas6t kiivet6 legkdzelebbi sz:illitrisi napon k6teles
szolgdltatni, mely alkalommal k6teles az elozo elmaradt szillitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri telepiil€si hullad6k elszallitasara is.

6. A Kdzszolgriltatri jogosult megtagadni a hullad6k elszillitdsrit:
- az 6nkormrinyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 trirol6ed6ny kihelyezese eset6n,

- ha a tarol6ed6nyben a telepiil6si (kommunrilis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-,6pit6si t6rmel6k,6llati tetem, mar6, m6rgez6

anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyu t6rgy, amely veszilyeleti a

hullad€kszallitissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrong6lhatja a

gyrijt6berendez6st, kezeki berendez6st, illetve drtalmatlanitrisa sor6n veszilyezteti a

kdmyezetet.)
- a hullad{k nem a szabvdnyos, zirt tarol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiiltat6t6l

v 6sitr olt jelzrtl zsri&ban keriil ki helyezdsre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a trirol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s

veszelye fennrlll (nem lezfu:t, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny k<irtil szabrllytalanul, annak mozgatiist 6s iiritdst akad6lyozo m6don

t6bblethullad6k kertilt kihelyezesre
- amennyiben a uirol6ed6nyek jelz6se bevezetesre keriil - a trirol6ed6nyek matric6janak

hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvrillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vogezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alvdllalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgilt,.t6 az

alv6llalkoz6 ig?nybevdtel6t k6teles az Onkormrinyzat szimrira bejelenteni'

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvrillalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kdzszolgiltat6 rigy felel,

mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatris teljesit6s6vel 6sszeffigg6 adatszolg6ltatiis biztosit6sa 6rdek€ben a

Kiizszolg6ltat6 az 1./ pontban meghatarozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett

nyilv6ntartrisi rendszert k6,teles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elszdllitott

6s 6rtalmatlanitott telepi.il6si hullad6k mennyis6g6t-

9. A kiizszolgaltatris ig6nybevdtel6re kdtelezetteknek a kOzszolgriltatris teljesit6s6vel

kapcsolatos minOsegi dszrev6teleit, kifogrisait iriisban a Kiizszolgiltat6 sznkhely6re (7 632

p6cs, Sikl6si t.52)lagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a KSzszolgfltat6

kdteies azokat irasban, 15 napon beliil megv6laszolni. Haladdktalanul int6zked6sre kiiteles a

Kiizszolg:iltatri kdrnyezetszennyezes eseteben, ha az a kdzszolgaltat6si tev6kenys6g6vel

okozati tsszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi

hullad6kkezel6si kOzszolg6ltat6s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifog6solja, a

K6zszolg6ltat6 30 napon beliil kiiteles az iigyiratot - a pan.rszos egyidejri 6rtesit6se mellett-

az Onkorminyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazddlkod6si k6zszolgdltatdsi dijat a Magyar Energetikai ds Kdzmti-
szabdlyozAsi Hivatal javaslatrinak figyelembevitelfvel az illet6kes miniszter rendeletben
rillapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 32/A. $-a alapjrin az iilari hullad6kgazd6lkod6si k6zfeladat keretdben az 6llam beszedi
a k6zszolg6ltatiisi dijat ds kifizeti a kdzszolgdltat6knak a hullad6kgazdrilkod6si
kdzszolgeltatAsi dij megrillapiLis6drt felel6s miniszter dltal meghalirozott szolg6ltat6si dijat,
Az iilam e feladatainak elkitrisara koordin6l6 szorvezelet (a tov6bbiakban: Koordinril6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k6zszolg6ltat6, a telepiil6si <inkormdnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informdci6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatk6r6nek gyakorldsrihoz sziiks6ges.
A minisaer rendeletben rillapitja meg a beszedett kdzszolgiltatrisi dij felosztds6nak elv6t. A
miniszer a Koordin6l6 szerv javaslatrinak figyelembev6telivel rendeletben dllapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetend<i szolgriltatrisi dijat.

10.2
A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kdzszolgriltat6si dij megrillapitrisa a Ht.46-4g.g 6s 91.g,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tiirt6nt.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

60 liter* 49,-
80 liter 65,-
I l0liter 88,-

+a 38512014. (xII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul Cs dletvitelszeriien hasm6l6 termdszetes
szemely ingatlanhaszniil6 rdszdre, a telepuldsi 6nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolds alapj6n.

Tdbblethulladdk gyiijtds6re szolgiil6 zsi-Ir- ir a: 3 6 1.- Ft+Af a/db.

Ipari (eazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Eddnymdret Egyszeri netr6 iirit6si dij
(F0

I l0 liter 98,-
120 liter 107,,-
I100 liter 985,-

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

I l0liter 88,-
120 liter 97,-
I100 liter 887,-
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Szerz6do Felek az 6ltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA torvdny rendelkez6seinek megfelel6en jrirnak el.

t l. Allami hutlad6kgazdr kod6si kiizfetadat-elkitris
11.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkoddsi k6zfeladat ellitasrira l6trehozott szer",tezet
kijeliil6s6r6l, feladatkdrdr6l, az adatkezells m6djrir6l, valamint az adatszolgkahsi
kdtelezetts6gek r6sdetes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjrin a Kormilny a Ht.32lA. g (1) bekezd6sben
meghatarozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hultad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zirtk ruen Mr.ikdd6 R6szv6nyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a k6zszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szimliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjrln ellitja ki. A k6zszolg6ltat6 hidnyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltatrisa esetdn a Koordinril6 szerv a nem megfelel<i adatszolg6ltatiissal
6rintett ingatlanhasmiil6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv riltal legut6bb kiszamlazott
kdzszolgriltatrisi dijr6l rillit ki szamldt. Az ezznl cisszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helytrilldsi k6telezettsdg a kOzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgAltatasi
dijkiiliinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kd,zszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes
szolg6ltat6si dijba beszimitja. A kdzszolgiiltat6 hirtryos vagy hely'telen adatszolg6ltatrisrib6l
ered6, a Koordiniil6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szi,rnkikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a kiizszolgdltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kdrdt, amelyre nincs k6zszolg6ltat6si dijfizetds
meghatiirozva az adatszolgiltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
cisszefiigg6sben teljesit6s t6rtdnt. A Koordinril6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. g (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hienyz6
ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapitiisa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rdgzttett ingatlanok adatait a Koordinil6 szerv megkiildi a
k6zszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6sritrak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgrlltatrist
legk6s6bb az 6rtesitds kEzhezvdtel6t kdvet6 8 napon beliil.
A konekci6t k6vet6en - a kdzszolgiitat6 elt6r6 adatszolgdltatisa hiriny6ban - a Koordin6l6
szerv a kd,zszolgdltatasi dijat az ingatlantulajdonosnak sziunl6zza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszfuniiuatt 6s az ingatlanhaszn6l6 Sltal hatrlrid6n beliil ki nem
fizetett kdzszolg6ltatasi dij behajtisa 6rdek6ben int6zkedik.

tl.5 A Kdzszolg6ltat6 rdszire a kdzszolgiiltatasi szerz6ddsben rdgzitett feladatok ellA6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgdltat6si dij megrillapitrisiidrt felel6s
minisaer 6ltal meghatarozott szolgriltatdsi dijat fizet.

11.6 A kdzszolgriltat6 az Onkormiinyzat. mint ellitrisdrt felel6s iital kiadott
leljesilCsigozohissal igazolj4 hogy a kdzszolgriltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifogisa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazolasnak a k<izszolg6ltat6 6ltal a Koordindl6 szerv r6sz6re a
rendszeres adatszolg6ltatris keret6ben t6rt6n6 megktild6se a szolg6ltatasi dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkormdnyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolg6ltat6 r6sz6re a teljesitdssel 6rintett
id6szakot k6vet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesit6sigazol6s
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kiadris6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a k6zszolgeltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 kitrirl az 1nkorm:inyzat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgilltat6s teljes k6zvetlen k6lts6ge
megt6ritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesitdsdr6l a Koordiniil6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a ktizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek titadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsb6l ered6 bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatrisi szerzodds Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend.  .$ (a) bekezd6se alapjin az Onkormrinyzat a klzszolg|ltatAsi szerz<iddst

annak megk6t6s6t vagy m6dositasiit k6vet6en haladdktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6szdre.

12. A kizszolgiltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janudr 01. napj6val kezd6d6 hattillyal hat6rozott id6re,2029.
december 31. napjiig kdtilc

Felek a szerz6d6st k6z6s megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. A kiizszolgriltatrisi szez6d6s megszffn6se
A k6zszolg6ltarisi szerz6d6s megsztinik
a) abenne meghatiirozott id6tartam lejrirt6val,
b) a Kdzszolgiltat6 jogut6d ndlkiili megsziin6s6vel,
c) ekillassal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6d6tt meg,
d) felmondissal
e) a felek k6zcis megegyez€s6vel

l3.l Az Onkorm6nyzat a kdzszolg|ltatdsi szerz6d6st a Polgriri Tdrv6nykdnyvben
meghatarozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhada fel, ha a K6zszolgriltat6

- a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6s ell6tasa sorSn a k<imyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabrilyok vagy a rd vonatkoz6 hat6srlgi dcintds el6ir6sait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megrillapitotta,
- a szeruoddsben meg6llapitott kiitelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don siilyosan

megsdrtette.
- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrisi szerz6ddst az Onkorm6nyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sitdsi engeddllyel vagy megfelel6segi
vdlem6nnyel.

13.2 A Kdzszolgdltat6 a PolgdLri Tdrv6nykdnyvben meghatiirozottakon trilmen6en a
k6zszolg6ltatasi szerzld€st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorm6ny zat a kozszolglltat6si szerz6d6sben meghatrirozott kdtelezettsdg6t - a

Kiizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak
krirt okoz, vagy akadfilyozza a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatils teljesit6sdt; vagy

- a kdzszolg6ltat6si szerz6d€s megkdt6s6t kdvet6en hatrilyba l6pett jogszab6ly a
kdzszolgiiltatisi szprzod5s tartalmi elemeit fgy valtoztatja meg, hogy az a
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Kdzszolgdltat6nak a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolg6ltaris szerz6d6sszerii teljesit6se

k6r6be tartoz6 l6nyeges 6sjogos drdekeit jelent<is mdrtdkben s6rti.

f33 Ha a hullad6kgazd6lkodrlsi szerz6d6st a kdzszx,lgltat6 felmondja, a telepiilesi

dnkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik az ij kdzszolgitltat6 kivdlaszt6srir6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n a k6zszolgriltatrisi szerz6d6s felmondrisi ideje 6 h6nap.

A felmondasi id6 alatt a Kdzszolgilltat6 a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgrlltat ist v6ltozatlanul

ell6da.

f3.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghiusul, illetve, ha a szerziid6s

neki felr6hat6an sziinik meg, az onkormrinyzat az 6ves k<izszolgriltatasi dij so%-:inak

megfelel6 meghifisulisi k6tbdr fizet6s€re kdteles.

14. Etjirds a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kiizszoig6ltatasi szerz6d6s migsziindse vagy megsziintet6se esetdn a Kozszc.lgdltat6 az ij
kOzszolg6lLt6 kiv6lasztis6ig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolgeltatast v6ltozatlanul ell6tja.

A hull;d6kgazdrilkodrisi kOzszolgdltatrisi szerz6d6s megsz n6se esetdn a kdzszolg6ltatis

elkills6val 1iapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait ds nyilvrfurtartdsait a Kdzszolgrlltat6 a

telepiil6si iinkormrinyzatnak a k<izszolgaltaUisi szerz6d6s megszrinese napjtin rltadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek me[6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egym:is kdziitti targyaLisok

sor6n i gyekeznek rendemi.
emenriyluen a.logyit6t a Felek tri,rgyalas ftjdLn 60 napon beltil nem tudjak rendezni, a bir6s6gi

eljd,nis iefolytafuira a P6csi Jrir5sbir6srlg, illetve 6rtekhat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k

illet6kess6g6t kiitik ki.

16. Iirtesit6sek
A jelen szerz<iddssel kapcsolatos barmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kiivetel6st irasba kell

foglalni.

A szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyila&ozatt6telre jogosultak:

az Onkorm6nYzat r1sz€rol;
n6v: Balogh Imre Polg6rmester
telefon: 73/492-004
e-mail : csanYonk@dravanet.hu

a Kiizszolgiltat6 reszdrdl:
n6v: Bir6 P6ter iigYvezet6
telefor,:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszam6t stb.) a Felek t'tzi!,6lag a

,ur*de" teljesit6sevel 6sszeftigg6 kapcsolattartis c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egy6b jogos od"k"k 6-6ny"sit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sor6n a

tip.riOio jog.zab6lyok 6s adatv6delmi szabblyzataik rendelkez6sei szerint jrirnak el.
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17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazddlkoddsiProgram

A Kdzszolgriltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazddlkodrisi projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszk6z6ket a kdzszolgriltat6s teljesit6se kapcs6n.
Felek k6telezettsdget viillalnak, hogy aldvetik magukat a T6rsul6si randcs hat irozatainak.

I S.R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s bdrmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik r6sze
drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6s6g
annak drvdnytelensdgdt dllapitja meg, rigy a szerziidls t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha andlkiil brirmelyik F6l a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.
A jelen szerz6ddsben nem szabitlyozotl k6rddsekben els6sorban a hullad6k6l sz6l6iOtZ.6viclxxxv. t6rv6ny (Ht.), a kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi cxLIII. tdrvdny (Kbt.), a

llagyarorszig 6nkormrinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi cLXxKx. tdrvdny (Mritv), vaiamint a
Polgriri rdrv6nykdnyvr6l sml6 2013. dvi v. t6rv6ny (ptk.) rendelkezesei, ittet"e a vonatkoz6
itgazati j o gszab Slyok ir6nyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa ds drtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6v 6hagy6lag irj rik al6.

Maryarmecske, 2019. 6v..

6nkorm{nvzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
KiizszolgriltatrS
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