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HULLADf K G AZD ALKooAsI xozszoLGALTATAsI szEnzonts

amely l6trej6tt egyr6szt: Maryartelek Kiizs6g Onkorm finyzata
szekhely: 7954 Magyartelek, Ujsor l.
PIR szim: 335953
ad6szirn: 15335951-l-02
k6pviseli: T6th Tam{is polgdrmester
mint iinkormiinyzat (a tovribbiakban: Onkormdnyzat)

miisr6szt: D6l-Kom D6t-Dundntriti Kommundlis Szolgrlltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ssegii Tdrsasdg
szdkhelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
c6 gS e gy zdkszirma:- 02 -09 -0 64 5 5 6
ad6szirma:, I 1 5 4 1 5 87 -2 -02
KUJ szima: 100279306
KTJ szirna: 1 00468989 /Pdcs-K6kdny Regionrilis
Hullad6kkezel<i Kdzpont/
KSH szirna: 1 1 5 41 587 -3 81 l -57 2-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolgriltat6, a tovribbiakban: Kdzszolgdltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzbtt M alulirott helyen 6s napon az aliibbi
feltdtelek mellett:

Szerzrid6 felek jelen kdzszolgriltatrisi szerz6d6s megkdt6sekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerzdsi
6rtdkhatrirok:

a) etx6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
drt6khatrirok (a tovibbiakban: uni6s 6rt6khatarok);

b) a k6zponti kdlts6gvet6sr6l sz6l6 t6rv6nyben meghatiirozott kdzbeszerz6si ds koncesszi6s
beszerzdsi drt6khatarok (a tov6bbiakban: nemzeti drtdkhatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si tiLrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatrirokat a kdzponti
kiilts6gvet6sr6l sz6l6 t6rvdnyben 6vente kell meghatrirozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -
uni6s drtdkhatarokat a mindenkori kdltsdgvetdsi tdrv6nyben dvente r6gziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgaltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerzSd6s esetdben,
amely nem 1 16lmazzq a fslj65 dijat:

a) hatirozotl id6re, n6gy 6we vagy ann6l rdvidebb id6re k6tend6 szerz6dds eset6n a
szerz6dds id6tartama alatti ellenszolgriltatds;

b) hat1rozztlan idtlre k6tdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb idrire kdtend<i szeru6dds
eset6n a havi ellenszolg6ltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztrirsasrig 2019. 6vi kdlts6gvet6s6r5l sz6l6 2018. 6vi L. tdrvdny 72. $ (1)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rt6Y,hat r 2019. janu6r 1-jdt6l szolgriltauls megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.
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Felek meg6llapitjak, hogy fentiek alapjrin jelen szerzridds nem esik a kdzbeszerzdsi eljdras

hat{lya al6.

Szerubdl Felek a teleptildsi hulladdk gytijt6sdre, szillitasra ds kezeldsre vonatkoz6

k6zszolgriltatris folyamatoss6gtinak biztositrlsa 6rdek6ben a telepiildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kiitelezetts6gek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi tinkormanyzati rendelet

vdgrehajtasrfua az al6bbi szerz6ddst k<itik meg:

l A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz.ig helyi tinkorminyzztairil sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rveny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben bizosithat6 kdzfeladatok k<ir6ben

ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok kdz6 tartozik kiil6n6sen a hulladdkgazd6lkod6s 6s a

k<imyezet-eg6szsdgiigy (kdztisztas6g, telepil6si kdmyezet tisztas5ganak biaositrisa, rovar- 6s

r6gcs6l6irt6s).

A hullad6k6l szol6 2012.6vi CL)O(XV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht') 33. $ (1) bekezddse

szerint a telepiildsi tinkormrlnyzat a hullad6kgazddlkodasi ktizszolgdltatris ell6tis:it a

kdzsmlg6ltat6val kittdtt hulladekgazddlkod6si kiizszolgiitatflsi szerzodds ftjan biztositja.

1.2. Jelen szerzbddsaz dnkormdnyzat K6pvisel6-te stlilete /.0.f*2/9,....t../.l.4.......1 rr.
sz. hatirozzla alapj6n jtttt l6tre.

1.3. A jelen szerzod€s cdlja, hogy Magyartelek K0zsdg kdzigazgatAsi teriileten az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknril, hasm6l6knril (a tovribbiakban egytitt:

ingatlanhasznril6) keletkez6 telepiildsi szilard hulladdk kezel6s6re fennrfll6 ktizszolg6ltatrissal

kapcsolatban - a hatrilyos jogszabdlyoknak megfelel6en - az Onkorm flnyzat 6s a

Kdzszolgriltat6 kdz6tti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezettsd geit szabiiyozza.

)
2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kiizszolgrlltatfit az alitbb meghatrirozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Magyartelek Kdzsdg kdzigazgatrisi teriilet6n a telepiilesi hullad6k begyiijtdsdvel 6s elhelyez6s

c61jrlb6l tdrt6n6 rendszeres elszillitasdval a szerz6d6sben rcgzitefi id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanitasival - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkod6si Program eszkdz-

ds ldtesitmdnyiillomrfury6nak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolg6lta&isi szerz6dds keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szttllitisa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
- elkiil<initett /szelektiv/ hullad6kgytijtds

2.2. A Kizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gz6s6t 2020. januar 1-jdn

megkezdi.

2.3. A jelen szerz6des alapjrin a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az ilnkormiinyzati rendeletnek megfelelden kizir6lagosan jogosult

Magyartelek Kdzs€g kozigazgatAsi teriileten a telepiildsi hulladdk gyrijtesdre ds kezeldsere

irilnyul6 kdzszolgaltatasok ell6t6s6.(a.

A kdzszolgiltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijtdsdre 6s kezel6sdre iranyul6
kiizszolg6ltat6i feladatok elletes4 amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhasm6l6
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a h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hulladdk r€,sz6t kdpezii vegyes hulladdkiira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
A kiizszolg6ltat6s teljesitdsdnek teriileti kiterjed6se: Magyartelek K6zs6g k6zigazgat6si
teriilet6n.
A k6zszolgriltaLis kdrdbe tartoz6 hullad6k elhelyezese 6s kezeldse: a K6k6nyi Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpontban vagy ritrak66llomiison, illetve m6s, kdmyezetvddelmi, mtik6d6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkormdnyzat kdtelezetts6gv6llallsa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban i( kdzszolgeltat6s ellitrlsrira a Kdzszolgdltat6nak
kizir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az onkormdnyzat kiitelezetts6get viillal:
- a kdzszolgilltat6s hatdkony ds folyamatos ell6tris6hoz a Kiizszolgdlta t6 szirnira

sziiksdges informrici6k 6s adatok szolg6ltat6s6ra,
- a kdzszolgriltatrls k6r6be nem tartozi hullad6kgazddlkodrisi tev6kenysdgek

k6zszolgiiltatiissal tdrt6n6 6sszehangol6sriLnak el6segitds6re,
- a k6zszolgriltatrisnak a telepiil6sen vegzett mas kdzszolgdltatdsokkal val6

6sszehangol6s6nak el6segit6s6re,
- a Kdzszolgdtltat6 kizrir6lagos k6zszolg6ltalisi jogrinak biaosit6s6ra,
- a teleptilds kdzszolg6ltatris ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasm6l6i vonatkozrisriban

n6v- ds cimjegyz6k etadesar4 adategyezet6sre,
- kedvezrndny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgrll6 adatok 6tad6srlra,
- az Onkormriny zat Altal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 kdltsdgek megt6rit6s6re a Koordiniil6 szerv sz-Amira,
- a telepiil€si ig6nyek kiel6gitdsdre alkalmas hullad6k gyiijt6sdre, szilllititsbr4 kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s ldtesitrn6nyek meghatrirozisiira. Ennek keret6ben kijel6li - a
Kdzszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolg6ltat6 6tvegye kdzeriileten a hullad6kot azon ingatlanhasnAl6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKizszolgirltat6 dltal alkalmazott g6pjdrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillit6 jirmii szirmira megfelel6 riwiszonyok biztosit6srira" (ktildniis
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelv6nydbe bel6g6
faigak levdgasaira),

- a kiizszolgdlta&isi szerz6d6s kdzzdtdtel€riil a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervezdsdr6l.

4. A Kiizszolgdltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
.) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdztaftisban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellii.Asi idcjszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.9 (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszn6l6k
r6sz6re az 6ves hullad6kgazdilkodisi kdzszolg6ltat6si dij 50%-rit kell meg6llapitani.)

ii. Elkiildnitetten gyrijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k dvente egy alkalommal
t6rt6nd dsszegytijt6s6r6l, elszallitrisrir6l 6s kezel6sdr6l.
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- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hlztattisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
6sszegyiijt6s6r6l, elszallitasar6l 6s kezel6sdr6l.

- Az illtzla iizemeltete$ hullad6kgyiijt6 ponton, hulladdkgytijt6 udvarban a hullad6k
6tvdtel6rol, 6sszegyrijt6s6r6l, elszillit6srlr6l 6s kezel6sdr6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- ktinyvel6s, szirnvitel, b6rszamfejtds
- adminisztr6ci6, nyilvrintartds, adatbrizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgaltat6s

c.) az Onkormrinyzattal egyiittmtkddve a fogyaszt6k szirnira kdnnyen hozzAferhel6
iigyfdlszolgrilat 6s tij6koaat6si rendszer mrik6dtetdse (Kdzponti iigyfdlszolg6lat cime: 7 632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a kiizszolgdltatissal kapcsolatos lakossrigi trij6koztat6s.

4.2. A Kdzszolgr tat6 k6telezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akdzszolgirltatas folyamatos 6s teljes ktini ell6tas6ra,
b) a kdzszolgdltatas meghatrirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesit6s6re,
c) a kdmyezetvddelmi hat6srlg 6ltal meghallrozott min6sit6si osn ly szerinti

kiivetelmdnyek biaositrisrira 6s a min6sitdsi enged6ly hullad6kgazddlkod6si
kiizszolgriltatrisi szprzodds harilyossagrinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kiizszolgrlltatris teljesitds6hez sziiksdges mennyisdgfl 6s min<ls6gii jrirmii, gdp, eszktiz,
berendezes binositAsira, a sziiksdges l6tszlmf 6s kdpzettsegri szakember alkalmazAsira,

e) a kdzszolg6ltatris folyamatos, biztonsigos ds b6vithet6 teljesitds6hez szi.iksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

f) a kdzszolg6ltatris ktirdbe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiitozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybevdte16re,
g) nyilv6ntartrisi rendszer mtikddtet6s6re 6s a kdzszolgriLltatris teljesit6s6vel tisszefiigg6

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6sdre,
h) a nyilvantartisi, adatkezeldsi 6s adatszolgdltatisi rendszer l6trehozSsrihoz 6s folyamatos

miik6dtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztositas6ra,
i) a fogyaszt6k szirnira kdnnyen honAfdrheto iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

miikddtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok ds dszrev6telek elintdz6si rendj6nek megrillapit6srira,
k) a tev6kenysdg ell6t6sahoz sziiks6ges biaositassal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kdrben bekdvetkezett Onkormrinyzatnak okozott esetleges kiirok
enyhitds6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiil6nb6z6
iirm6rt6kii gyrijt6ed6ny kriziil vAlaszthasson,

m) tObblethullad6k elhelyezes6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 iital biaositott zs6k
forgalmazAsitra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkodrlsi Program eszk6z- 6s l6tesitmdny dllomanyanak
hasznrilatrira.

A Kdzszolgriltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szama: OKTF-KP/2538-10/2016,
PE/KFT/6055-3 12017, Pr,IKTF O I I 55-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 12019.
A Kdzszolgiiltat6 megfelelos6gi v6lemdnydnek szrima: KP-38633-512019.
A K<izszolgiiltat6 min6sitdsi enged6lydnek sz ma: PE/KTFO/05727-212019.,
PE/KTPO/04759 -6 I 2019., PE/KTFO/06748-2 t2019.
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5, Mentesiil a Kiizszolg{ltatri a 4./ pontban meghatArozott kd,telezettsdg6t6l vis maior eset6n,
tovdbbri ha az Onkormenyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6sdhe z olyan
ritviszonyokat /tr6- 6s sikossiig mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan a koz,tril, amely a
Kiizszolgiltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes k6zleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadiiy elhrirulis6t kdvet6 legk6zelebbi szallitdsi napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozb elmaradt szillit,isi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiil6si hullad6k elszillitasrfua is.

6. A Kdzszolgdltat6 jogosult meglagadni a hulladdk elszillitrlsrit:
- az Snkormrinyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 tdrol6eddny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k k6rdbe nem tartozr arryag

keri.ilt elhelyezesre (pl. fon6 hamu, k<i-, 6pit6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgez<i
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyi tiagy, amely veszllyezteti a
hulladdkszallitrlssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrongilhatja a
gyrijt6berendez6st, kezel6 berendez6st, illetve ii(almatlanillsa sor6n veszilyezleti a
k6myezetet.)

- a hullad6k nem a szabviinyos, ziLrt trirol6eddnyben, illetve nem a K6zszolg6ltat6t6l
vdsdrolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,

- a hulladdk oly m6don keri.il kihelyez6sre, hogy a trirol6ed6ny mozgatrisakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fennall (nem leziLrt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny kdriil szabriLlytalanul, annak mozgatiist 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don
t6bblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tiirol6ed6nyek matricdj6nak
hi6ny4 illetve sdriildse eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgirltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolghltatb az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t kdteles az Onkorm finyzat szAmira bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenys6g6drt a Kdzszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Kiizszolgdltatis teljesitds6vel 6sszeftigg6 adatszolg6ltatris biztositiisa erdekdben a
Kiizszolgriltatri az 1./ pontban meghat6rozott szolg6ltatrisi teriiletre vonatkoz6an elkiil<initett
nyilviintartiisi rendszert kdteles vezetni, mely larlalmazza a szolg6ltatiisi teriiletr6l elszillitott
ds iirtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A k6zszolg6ltatris ig6nybevdtel6re k6telezetteknek a k6zszolgdltatds teljesitdsdvel
kapcsolatos min6s6gi dszrev6teleit, kifog6sait irrisban a Kiizszolgriltatri szdkhely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kdzszolgdltat6
kdteles azokat iriisban, 15 napon beliil megvrilaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kdteles a
Kiizszolgiltat6 k6myezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolgriltat6si tev6kenys6g6vel
okozati dsszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkormrinyzat hetyi
hullad€kkezel6si kdzszolgeltatAs rendj6r<il sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az 6nkorm6nyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolg{ltatrls dija
10.1. A hullad6kgazd6lkodasi kdzszolg6ltatdsi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmri-
szabilyozfisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
rillapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A}{.t.32/A. $-a alapjan az 6llami hulladdkgazd6lkodrisi k<izfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a kiizszolg6ltatrisi dijat 6s kifizeti a kdzszolgiiltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
k6zszolg6,ltat6si dij meg6llapit6s66rt felel6s miniszter 6ltal meghat6rozott szolg6ltatrisi dijat,
Az iila:i:rr e feladatainak ell6tisiira koordinril6 szervezetet (a tovebbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz lilrle.
A helyi kdzszolgriltat6, a telepiildsi rinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkd16nek gyakorkis6hoz sztiksdges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgiiltat6si dij felosztrisrinak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatiinak figyelembev6tel6vel rendeletben rlllapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolgriltat6nak fizetend6 szolg6ltat5si dijat.

10.2
A k6zszolg6ltat6 riltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij megdllapit6sa a Ht.46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tdrtdnt.

A term6szetes szem6ly ingatlanhasm6l6k 6ltal fizetend6 iirit6si dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

60 liter* 49.-
80 liter 65r
1 10 liter 88;

*a 385/2014. (XII. 31.) Kom. rendelet szerint lak6ingatlanl egyedUl ds 6lervitelszeriien hasm6l6 termdszetes
szemdfy ingatlanhaszn|l6 rdszdre, alelepUldsi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazoliis alapj6n.

Tdbblethullad6k gyiijt6s6re szol gri t6 zsitk 6ra: 3 6 1.- Ft+Afa/db.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 Urit6si dij
(F0

1 1 0 liter 98,-
120 liter 107,-
1100 liter 985,-

A Ht. 91.6 (6) bekezd6s szerinti kdlts6gvet6si szervek 6s szoci6lis int6zm6nyek dijai:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

I I 0 liter 88.-
120 liter 97,-
I 100 liter 887,-

6u^,,^,--
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SzerzodS Felek az rlltalanos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA tdrv6ny rendelkez6seinek megfelel6en jrimak el.

11. Altami hullad6kgazddlkoddsi kiizfeladat-elldtds
11.1 Az allami hullad6kgazd6lkoddsi kiizfeladat elLitr{srlra l6trehozott szervezet
kijel6l6sdr6l, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgAltatisi
k6telezettsdgek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 69/2016. (I[. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjan a Kormiiny a Ht. 321A. g (1) bekezddsben
meghali.rozott feladatokra Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkodrisi
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Z6rtk6ruen Mrik0d6 R6szvdnytiirsasiigot je16lte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a k6,zszolg6ltat6si dijaka vonatkoz6 szi.rnlakat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgdltat6s alapj6n rillitja ki. A kdzszolg6ltat6 hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolgiiltat6sa eset6n a Koordintil6 szerv a nem megfelel<i adatszolgdltatiissal
6rintett ingatlanhaszniil6 tekintet6ben a KoordinA16 szerv riltal legut6bb kiszirnlazott
k6zszolg6ltatiisi dijr6l allit ki sz{ml6t. Az ezzsldsszeftiggdsben keletkez6 dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kdtelezefiseg a k6zszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kiizszolgriltat6si
dijkiiliinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordinril6 szerv a k6zszolg6ltat6nak fizatendb esed6kes
szolgiiltat6si dijba beszimitja. A kcizszolgriltat6 hianyos vagy helytelen adatszolgrlltatrisrib6l
ered6, a Koordin6l6 sznw iital nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sziLrnkid<kal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezrn6ny6rt a kdzszolgiiltat6t terheli a fele16ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kiizszolg6ltatrlsi dijfizetds
meghatiirozva az adatszolgiltatdsban, ugyanakkor vdlelmezhet6, hogy az ingatlannal
6sszeftigg6sben teljesit6s t6rt6nt. A Koordindl6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltatrisb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordindl6 szerv megkiildi a
kdzszolgdltat6nak, 6s felhivja a k6zszolgiiltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett
szolgdltatasri.nak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatrist
legk6s6bb az 6rtesitds kdzhezvdtel6t kdvet6 8 napon beltil.
A korrekci6t k6vet6en - a kdzszolg6ltat6 elt6r<i adatszolgrlltat5sa hidnydban - a Koordinril6
szerv a kdzszolgriltatdsi dijat az ingatlantulajdonosnak szAmliuza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisziunliaott 6s az ingatlanhaszn6l6 riltal hatarid6n beliil ki nem
frzetett k[zszolg6ltatasi dij behajtrisa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolgiiltat6 r6sz6re a k6zszolgiiltakisi szerz6ddsben rdgziteu feladatok ell6t6se6rt
a Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si k6zszolgdltatiisi dij meg6llapit6s66rt felel6s
miniszter 6ltal meghalirozott szolg6ltat6si dfjat ftzet.

11.6 A k6zszolg6ltat6 az Onkormrfuryzat, mint ell6t6s6rt felel6s riltal kiadott
teljesitisigazoltissal igazolja, hogy a k6zszolgiltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazokisnak a k<izszolgiiltat6 6ltal a Koordinii6 szerv reszdre a
rendszeres adatszolgiiltat6s keret6ben tdrtdn6 megktild6se a szolg6ltatasi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkormdnyzat kdteles a teljesit6sigazoldst a Kdzszolg6ltato ft,szdre a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kdvet<i 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesit6sigazol6s
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kiadris6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolgdltat6 jogosult az ezzpl

kapcsolatban keletkem kirii az Onkormrinyzat fel6 drv6nyesiteni.

ll.7 A szolgdltatrisi dijban a hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolgriltat6s teljes k6zvetlen kdlts6ge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r<il a Koordin6l6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a k6zszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv 6ltal kijelSlt
szervezetnek atadni. A haszonanyag-drt6kesitdsb6l ered<i bevdtel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgriltaLisi szerzodds Ht. 9218. $ (2)
bekezdds szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.g (a) bekezd6se alapjin az Onkormanyzat a kdzszolg6ltatasi szerz6ddst

annak megk6t6sdt vagy m6dositiisrit kdvet6en halad6ktalanul, de legkes6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szsw r6szire.

12. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz6ddst 2020. janur[r 01. napj6val kezd6d6 hatrillyal hatilrozott id&e, 2029.
december 31. napj:[ig k6tik

Felek a szerz6d6st ktizds megegyezessel, csak inisban m6dosithatjak.

13. A kdzszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se
A kiizszolgriltaLisi szerz6dds megsztinik
a/ a benne meghalfuozatt id6tartam lej6rt6val,
b) a Kdzszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megszrin6s6vel,
c/ ellllissal, ha a teljesit6s mdg nem kezd<iddtt meg,
d) lelmondassal
e) a felek kdzds megegyezes6vel

l3.l Az Onkormrinyzat a kdzszr,lgitltatasi szerz6ddst a Polgrlri Tdrvdnykdnyvben
meghat6romtt felmondrisi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgdltat6

- a hullad6kgazd.ilkodrisi kiizszolgdltatas ellltisa sonin a kdmyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a rl vonatkoz6 hat6s6gi ddntds el6ir6sait srilyosan megs6rtette, ds

ennek tdny6t a bir6siig vagy a hat6s6g joger<isen megrillapitotta;
- a szerzoddsben megiillapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette;
- a hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si sz.erzod€st az Onkormdnyzat felmondj4 ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel6sigi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgriri Tdrvdnykdnyvben meghatarozottakon trilmen6en a
kiizszolgdltatdsi szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormrinyzat a kdzszolg6ltat6si szerz6ddsben meghatarozott kdtelezetts6g6t - a

Kdzszolg6ltat6 felsz6litiisa ellendre - sulyosan megserti, es ezzel a K6zszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akadiiyozzz a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatas teljesit6s6t; vagy

- a kozszalg'ltatasi szerz6d6s megkdtdset kovet6en hatalyba ldpett jogszabrily a

k6zszolg6ltatrisi szerz6dds tartalmi elemeit fgy vdltoaatja meg, hogy az a
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Kiizszolg6ltat6nak a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatas szerz<id6sszerii teljesitdse
k6rdbe tartoz6 l6nyeges 6sjogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben sdrti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkodrisi szerz6ddst a kdzszolgriltat6 felmondj4 a telepiil6si
dnkormrlnyzat haladdktalanul gondoskodik az tj kdzszalgitltat6 kiv6lasztrisar6l.

A fentiek teljesi.il6se eset6n a kdzszolgaltatasi szerzhdds felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi id6 alatt a Kdzszolgdltat6 a hullad6kgazdrilkodisi k6zszolgAltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s

neki felr6hat6an szfinik meg, az O*orminyzat az dves kdzszolg6ltatrisi dij 5O%-rinak

megfelel<i meghirisukisi ktitMr flzetdsere kdteles.

14. Eljriris a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s megsziin6se vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolgiltatb az ij
kdzszolgdltat6 kiv6lasaris6ig, de legfeljebb 6 h6napig a ktizszolgaltatrist v6ltozatlanul elkiLtja.

A hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szerzbd|.s megsziin6se esetdn a k6zszolg6ltat6s

elkitrisdval kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilv6ntarttisait a Kiizszolgriltat6 a

telepiil6si d,nkormiirryzatnak a k6zszolg6ltatasi szerz6d6s megsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megallapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els<isorban az egymas kdzitti t6rgyal6sok

sorin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitat a Felek trirgyal6s irtjam 60 napon beliil nem tudjrlk rendemi, a bir6s6gi

eljaras lefolytatasara a P6csi Jarasbir6s6g, illetve drtekhat6rt6l fiigg<ien a P6csi Tdrv6nysz6k

illet6kess6g6t kiitik ki.

16. Iirtesit6sek
A jelen szerzdd6ssel kapcsolatos brirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell

foglalni.

A szerz6d6s teljesit6sdvel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorminy zat ftsz6rol:
n6v: T6th Tamas polg6Lr:mester

telefon:731492-004
e-mail: csanyonk@dravanet.hu

a Kiizszolgriltat 6 r|szerbl:
n6v: Bir6 P6ter 0gyvezet<i
telefort:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cimdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek kiz r6lag a

"niod6" 
teljesit6s6vel 6sszeffigg6 kapcsolattartas c6ljab6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se drdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sorln a

kapcsol6d6 jogszabrllyok 6s adatv6delmi szabirlyzataik rcndelkez6sei szerint j eirnak el.
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17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkoddsiProgram

A Kdzszolgriltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Drava Hulladdkgazdrilkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszk6z6ket a kdzsmlgAltatis teljesitese kapcsrin.
Felek k6telezetts6get vrillalnak, hogy aliivetik magukat a Tiirsukisi Tanrics hatii,rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz<id6s bdrmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nltelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6srig
annak drvdnytelensdgdt 6llapida meg, rigy a szerzldds t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerz6d6st nem kdt6tte volna meg.
A jelen szsrzoddsben nem szabiiyozotl k6rd6sekben els6sorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tiirv6ny (Ht.), a k6zbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tiirv6ny (Kbt.), a
Magyarorszeig Snkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi clxxxx. tdrvdny (M6tv), valamint a
Polgriri Tdrvenykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi v. t6rv6ny (Ptk.) rendelkezesei, illetve a vonatkoz6
igazati jo gszab itlyok i rrinyad6ak.

Jelen szerz<id6st a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmezese utrin, mint akaratukkal mindenben
megegy ez6t, j 6v6hagy6 lag i1i*. al6.

2019.6v

D6l-Kom NonProfit K-ft'
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Kiizs6g Onkorm 
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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