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HULLADEKGAzDAT,xonAsT xozszor,cAr,rarAs I szup.z6ons

amely letrejcitt egyreszt: Mark6c Ktizs6g Onkorminyzata
szdkhely:7967 Mark6c, F6 u.24.
PIR sz6m: 334990
adoszim: | 5 3 3 499 I - | -02
k6pviseli : Kov6cs S6ndor polgiirmester
mint dnkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : 6 nko rminy zat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dun6ntfli Kommunilis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsasdg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
ce gS egy zdkszdma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: I 1 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul lad6kke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: 1 I 541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint K6,zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kdzszolgfltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kcizott az alulirott helyen 6s napon az alil}:bi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkrit6sekor figyelembe vettdk a

kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerz5,si

ertekhat6rok:
a) europai uni6s jogi aktusban meghatitrozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si

6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhatdrok);
b) akozponti kdltsdgvet6sr6l sz6l6 t<irv6nyben meghat6rozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerz6si ertdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).
(3) Az egyes beszerz6si tdrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatarokat a kcizponti

kdlts6gvet6srol sz6l6 tdrv6nyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
unios ert6khat5rokat a mindenkori kriltsdgvet6si torvenyben 6vente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatSs becsiilt 6rt6ke olyan szerzodds eset6ben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatitrozott id6re, n6gy 6vre vagy ann6l r<ividebb idore kotendo szerzod6s eset6n a

szerz6d6s idotartama alatti ellenszolg6ltatSs;
b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzod6s vagy ndgy 6vn6l hosszabb idore k6tendo szerz6dds

esetdn a havi ellenszolg6ltat5s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdaarsas6g 2019. evi kolts6gvet6serol sz6l6 2018. 6vi L. tdrvdny 72. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rtdkhat6r 2019.janurir 1-jdtol szolgiitatirs megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiya ala.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, sz6llit6sra es kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztositrisa drdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s ktitelezetts6gek rendezdsere, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet
vdgrehajt6s itra az al6bbi szerz6d6st kdtik meg :

1. Aszerzfidfls c6lja
1.1. Magyarorszitg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok krireben
elldtand6 helyi cinkorminyzati feladatok koze tartozik ktil<incisen a hulladdkgazd6lkod6s ds a
kdrnyezet-eg6szs6gtigy (k<iztisztas6g, telepiilesi kornyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- es

169cs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddse
szerint a teleptildsi tinkorm6nyzat a hullad6kgazdrllkoddsi krizszolgriltatils ell6t6s6t a
k<izszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si krizszolgilltatisi szerzod6s rid6n biztosida.

hatitrozata alapjrin jott l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Mark6c Kcizseg kozigazgatdsi tertileten az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egyiitt:
ingatlanhasznal6) keletkez6 teleptildsi sziliird hulladdk kezeldsdre fenn6l16 kcizszolgilltatiissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat ds a

Kiizszolgdltatri k<jztitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezettsdgeit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Ktizszolgdltat6t az alibb meghat6rozott feladatok
elv6gzdsdvel:
Mark6c Kozsdg kiizigazgat6si teriilet6n a telepiildsi hulladdk begyrijtdsevel es elhelyezds
c6lj6b6l tdrt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerz6d6sben rcigzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s iirtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkoddsi Program eszkciz-
ds l6tesitmdny6llomriny6nak ig6nybev6teldvel-, kdzszolg6ltat6si szerzodds keretdben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, sziillft6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkiilonitett/szelektiv/ hullad6kgytijtds

2.2. A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvegzdsdt 2020. janurir 1-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapj6n a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak ds az <inkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizir6lagosan jogosult
Mark6c Kdzs6g kozigazgat6si tertiletdn a telepiil6si hulladdk gyrijt6s6re ds kezel6s6re ir6nyul6
krizszol g6ltat6sok ell6t6s6ra.

A k<izszolg6ltat6s megnevez6se: telepi.ilesi hulladek gyrijtdsere es keze16sere ir6nyul6
kozszolgdltat6i feladatok elliitiisa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszndl6
ahhztartilsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rd,szdtkepezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6sdre tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek teruleti kiterjed6se: Mark6c Kdzs6g kozigazgat6si terulet6n.
A kdzszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezel6se: a Krik6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llomrison, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikdd6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo ldtesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gviltaklsa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt krlzszolg6ltat6s ell6t6s6ra a K0zszolgiltat6nak
kiz616lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorminyzat kdtelezettsdget vdllal :

- a kozszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6t6srihoz a Kiizszolgiltat6 szitmira
sztiks d ge s i nform6c i6k 6 s adatok szolgdltathsir a,

- a kdzszolg6ltat6s kor6be nem tarloz6 hullad6kgazddlkod6si tevdkenysegek
krizszol g6ltat6ssal tdrtdno cisszehangol6s6nak elo segit6s6re,

- a kcizszolg6ltat6snak a telepiildsen vegzett m6s klzszolgiitat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak elosegitdsdre,

- a Kiizs zolgiltat6 kiz6r6lagos kdzszolgiitat6si j o grlnak biaositiis6ra,
- a teleptil6s kozszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kotelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

n6v- 6 s c f mj e gy z6k iltadisira, adate gy ezet6 sre,

- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltadistra,
- az Onkorm6nyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmertilo kdlts6gek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szdmdra,

- a teleptil6si ig6nyek kiel6git6sdre alkalmas hulladdk gytijtds6re, sziilitilsdra kezel6sdre

szolg6l6 helyek 6s letesitm6nyek meghatirozilsdra. Ennek keret6ben kijelOli - a

Kiizszolgdltat6val egyedetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Krizszolgdltat6 Stvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitatil 6ltal alkalmazott gepjdrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szitmdra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (ktilonds
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelvdnydbe bel6g6
fadgak lev6g6s6ra),

- akdzszolg6ltatdsi szerzod6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiilcinitett hulladdkgytijtesi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. AKiizszolg6ltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kozszolghltat6 gondoskodik:

- A h6ztart6sban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udi.ilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellitirsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdszdre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si dij 50%-ifi kellmeg6llapftani.)

ii. Elktildnitetten gytijtOtthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrtdno ossze gytij t6s6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezohdnartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
o ssze gyrij tds6ro I, e I szdl I it6s6r6l es keze ldsdrol.
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- Az illtala i.izemeltetett hulladdkgytijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tvdteldrol, <isszegytij tds6rdl, elsz6llit6s6r6l 6s kezeldsdrol.

b) Adminis ztr ativ feladatok:
- krinyvel6s, sz6mvitel,b6rszilmfejt6s
- adminis ztricio, nyilv6ntart 6s, adatbdzis-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) M Onkorminyzattal egyiittmtik<idve a fogyaszt6k szdmfura kcinnyen hozzdferheto
tigyfelszolg6lat 6s tdjekoztatisi rendszer mtikridtetdse (Kdzponti tigyf6lszolg6lat cime: 7632
P6cs, Sikl6si tit 58.), valamint akozszolgilltatdssal kapcsolatos lakossdgi t6jekoztatds.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kritelezettsdget v6llal tov6bbil:
a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes korti ell6t6s6ra,
b) akdzszolgdltatiis meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatdrozott min6sit6si osztirly szerinti

k<ivetelmdnyek biztosit6s6ra 6s a min6sit6si engeddly hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatdsi szerzodds hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6sdhez sztiks6ges mennyisdgti 6s minos6gti j6rmri, gdp, eszk6z,
berendez6s biztositrlsiira, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsira,

e) a kdzszolg6ltatris folyamatos, biztons6gos 6s bovfthet6 teljesitds6hez sztiksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvdgzds6re,

0 a kdzszolgdltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k kezelds6re meghatiirozott helyek es
l6tesitm6nyek i gdnybev6teldre,

g) nyilvantart6si rendszer mtik<idtetdsdre 6s a krizszolgilltatis teljesit6s6vel osszeftiggo
adatszolgdltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehozris6hoz es folyamatos
mtikci dtet6sdhez szi.ikse ges feltdtelek bizto sit 6sdr a,

i) a fogyaszt6k sziimara kdnnyen hozzifdrhet6 i.igyfdlszolgSlat 6s t6j6koztat6si rendszer
mrikddtetds6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llap ititsira,
k) a tevdkenysdg ell6t6sahoz sztiksdges biztosftAssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi kdrben bekcivetkezett dnkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitdsdre,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez azingatlanhasztiio legal6bb 2 kiilcinbcizo
tirm6rt6kii gytij to ed6ny k<i ziil v6l aszthasson,

m) ttibblethullad6k elhelyez6sdt szolg6l6, a Kozszolgdltat6 6ltal biaosftott zsitk
forgalmazdsira,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazddlkod6si Program eszkriz- es ldtesitmdny 6llom6ny6nak
haszndlatitra.

A Krizszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod6si engeddly6nek szdma: OKTF-KP 12538-1012016,
PE/KFT/6 0 55 -3 I 20 17, PE/KTF O I I 55 -7 12018, PE/KTF O I 003 63 -2 t 2019 .
A Kdzszolgdltat6 megfelel6sdgi vdlem6ny6nek szima Kp-38633- s t2019.
A Kozszolgiiltat6 minosit6si engeddlydnek sz6ma:
P EiKTF O I 0 47 59 -6 I 20 1 9., p E/KTF O I 0 67 48-2 I 20 t9 .
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5. Mentesi.il a Kiizszolgiitat6 a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezetts6g6t6l vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akonfil, amely a
Kiizszolgdltat6 gdpj6rmriveinek balesetmentes kcizlekedds6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akad6ly elhrirul6s6t kriveto legkcizelebbi sz6llit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
menny i se gri teleptil6si hulladdk elsz6llit6siira is.

A Ktizszo I g6ltat6 j o go sult me gtagadni a hul I ad6k elsziilitilsit:
az cinkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l eltdro trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hulladdk kdr6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, epit6si trirmel6k, 6llati tetem, mar6, m&gez6
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri tirgy, amely veszdlyeileti a
hullad6ksz6llft6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gytijt6berendez6st, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a

kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolgiitat6t6l
v6s6rolt j elzett zs6kban kertil kihel y ez€,sr e,

a hulladdk oly m6don keriil kihelyez€sre, hogy a t6rol6eddny mozgatdsakor a kisz6r6diis
veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt eddny)
ha a t6roloedeny koriil szabdlytalanul, annak mozgatiist 6s tiritdst akadtiyoz6 m6don
tobblethulladdk keriilt kihelyez6sre
amennyiben a trirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tdrol6ed6nyek matrici$inak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvrlllalkoz6 I teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alv6llalkozo(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiitatf az
alv6l lalkoz6 i g6nybevdte ldt kdteles az Onkorm iny zat szdmdra bej elenteni.

7.2. A Felek rrigzitik, hogy az alviilalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgiitat[ rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgfltatrls teljesit6s6vel osszefi.iggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgiltatl az l./ pontban meghatdrozott szolgiltat6si teriiletre vonatkoz6an elki.il<initett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltat6si teri.iletr6l elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepUl6si hulladdk mennyisdget.

9. A k<izszolgtlltat6s igdnybev6tel6re kotelezetteknek a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg6ltat6 sz6khely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgiitat6
k<iteles azokat ir6sban, 15 napon beltl megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre kciteles a
Kiizszolgdltatri kdrnyezetszennyezds esetdben, ha az a kdzszolgAltatAsi tev6kenysdg6vel
okozati cisszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyr
hullad6kkezeldsi kozszolgiitat6s rendj616l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogiisolja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesft6se mellett-
az Onkorm hnyzathoz megki.ildeni.
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10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolgiiltatiisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmri-
szabfllyozdtsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az llletekes miniszter rendeletben
rillapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan az illlarni hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az iilam beszedi
a kdzszolg6ltat6si drjat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hulladekgazdrllkoddsi
kcizszolgdltat6si dij meg6llapft6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatfuozott szolgiiltatiisi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinill6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgdltat6, a telepiil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkordnek gyakorl6s6hoz sztiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgiitat6si dij feloszt6s6nak elvet. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv illtal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatitsi dijat.

10.2 A kozszolgftltat6 6ltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.g es
91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrtdnt.

tirit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendd lakossdgi dtiak:

A termdszetes szemdly ingatlanhaszniiok tekintet6ben a kcizszolg6ltat6si dijfizetesi
kritelezettsd get az Onkormanyzat teljesiti.

Eddnym6ret Darabsztim Egysdgnyi tiritdsi dij
Gt + Afa)

ll0liter 27 88'-
80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49,'

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil ds 6letvitelszeriien hasaill6 termdszetes
szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepiil6si Onkormiinyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

b) Ipari (gazddlkod| szervezeteH dtiai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)

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

d) Tdbbl e thull adi k gytijt6s6re szolg6l6 zsdk ira: 3 6 1,- Ft+Afrdb.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatdlyos
AFA-torv6ny rendelkezeseinek migfeleloen jamak el.

(-.-
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11. Altamihullad6kgazdrilkodisikiizfeladat-ellitis
1l.l Az illami hulladdkgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szeryezet
kijeldl6s6rol, feladatkdr6r6l, az adatkezeles m6dj616l, valamint az adatszolgitltat6si
kotelezettsdgek r6szletes szabiiyaft6l sz6l6 6912016. (lIL 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghatarozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkdrien Mrik6d6 R6szv6nyt6rsas6got jelcilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llida ki. A kdzszolgtitat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordin6lo szerv 6ltal legut6bb kisz6ml6zott
kdzszolgdltat6si dij161 6llit ki szdmlit. Azezzeldsszefliggdsben keletkezo dijkonekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezettseg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolg6ltat6si
dijki.ildnb<izet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a kcizszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolgilltat6si dijba besz6mida. A kcizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6lo szerv iital nem megfelel6 adattartalommal kidllftott sziimlfkkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6rt a Kdzszolgriltat6t terheli a felelSss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok kordt, amelyre nincs kcizszolgdltatdsi dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszefliggdsben teljesitds t0rt6nt. A Koordiniil6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hifinyzo
ingatlanok es sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megktildcitt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6silnak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st
legk6sobb az drtesitds kezhezxetelet koveto 8 napon beliil.
A konekci6t kovetoen - a kdzszolgdltat6 eltero adatszolg6ltat6sa hi6nyrlban - a Koordinill6
szerv a kcizszo I g6ltat6s i d ij at az ingatl antul aj dono sn ak sziml|zza ki.

ll.4 A Koordinril6 szerv akiszimli.z,ott 6s azingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridSn beltil ki nem
fizetett kozszo I g6ltatdsi dij behaj t6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kcizszolgiitat6 rdszdre akozszolgdltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok elliltdsdert
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6si dij meg6llapitAshert felelos
mini szter 6ltal meghatdr ozott szol griltat6si dij at fi zet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az 6nkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felelos altal kiadott
teljesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kozszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitesigazol6snak a k<lzszolg6ltat6 iital a Koordin6l6 szerv rdszere a

rendszeres adatszolg6ltat6s kereteben t<jrt6no megkiilddse a szolgdltatdsi dij fizetdsdnek
feltdtele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesitesigazol6st aKozszolg6ltat6 reszere a teljesitdssel drintett
idoszakot kdveto 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesft6sigazolis
kiadiis6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, rigy a kozszolgditat6 jogosult az ezzel
kapcso latban ke I etkezo kfur itt az 0nkorm6n y zat fele 6rv6nye s iteni.
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ll.7 A szolg6ltatSsi dijban a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljes kozvetlen kriltsege
megtdrit6sre keri.il, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordindl6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k6zszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfelelSs6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kozszolgriltat6si szerzoddst
annak megk<itds6t vagy m6dosit6s6t kdvet6en haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beli.il
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzoddst 2020. janudr 01. napjrival kezdodo hatdllyal, hatdrozott idore, 2029.
december 31. napj6ig kcitik.

Felek a szerzoddst kcjzcis megegyezessel, csak ir6sban m6dosithad6k.

13. Akiizszolgiltatrlsiszerz6d6smegsztin6se
A krizszolg6ltatdsi szerzb d6s megsztinik
a) a b enne me ghatdr o zott i d6tartam I ej 6rt6val,
b ) a Kdzszo I g6ltat6 j o gut6d nd lki.ili me g szrin6s6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdodott meg,
d) felmond6ssal
e) afelek kcizds megegyezds6vel.

f3.1 Az Onkormanyzat a kcjzszolg6ltatdsi szerz6d6st a Polg6ri T<irv6nykdnyvben
meghatdrozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgiitat6

- a hullad6kgazddlkod6si k<izszolgriltat6s ell6t6sa sor6n a kcirnyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabSlyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi drint6s eloirrlsait srilyosan megsdrtette, ds

ennek tdnydt a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;
- a szerzoddsben meg6llapitott kritelezettsegdt neki felr6hat6 m6don sflyosan

megsertette;
- a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzoddst az Onkormdnyzat felmondja, ha a

K<izszolgdltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgari Trirvdnykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a
kcizszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormanyzat a ktizszolgiiltat6si szerzoddsben meghat6rozott kotelezetts6g6t - a
K<izszolgdltat6 felsz6lit5sa ellen6re - sirlyosan megsdrti, es ezzel a K<izszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akaditlyozza a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgdltat6s teljesitdset; vagy

- a k<izszolg6ltatisi szerzodds megkcit6s6t kdvet6en hat6lyba lepett jogszab6ly a
ktizszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy viitoztatja Deg, hogy az a
K<izszolg6ltat6nak a hullad6kgazdSlkodisi kdzszolgtiltat6s szerzod6sszerti teljesit6se
k<ir6be tartozo l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rt6kben serti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6ddst a kozszolgriltat6 felmondja, a telepi.ilesi
cinkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodikazul kdzszolgdltat6 kiv6lasztiis6r6l.
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A fentiek teljesiil6se eset6n akdzszolgdltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKozszolgitltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgSltatdst viiltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6dds
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves kdzszolgdltat6si dij 5To/o-inak
megfelelo meghirisul6si kdtb6r fizet6sdre kdteles.

14, Eljrir:is a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzodds megsztindse vagy megszrintetdse eset6n a Krizszolgitltat6 az uj
kozszolgiitat6 kiv6lasztitsirig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgl,ltat6st villtozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazdillkoddsi kdzszolg6ltat6si szerzodds megsziin6se esetdn a kdzszolg6ltatris
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilv6ntartiisait a Kozszolgiltato a
teleptildsi dnkormdnyzatnak akozszolgirltat6si szerzodes megszrin6se napjrln 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egym6s k<izritti tdrgyaldsok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyaLis ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendemi, a biros6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi J6r6sbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l fligg6en a P6csi Tdrvdnyszdk
illetdkessdgdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k<iveteldst ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesitds6vel kapcsolatos tigyint€,zesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm funyzat reszerol:
ndv: Kov6cs Siindor polgiirmester
telefon: 06-7 3 13 52-008
e-mai I : jegy zo@sellye.hu

a Kiizszolg 6ltat6 16szdrol :

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

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6mrit stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodes teljesit6s6vel 6sszefi.igg6 kapcsolattartiis c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rvdnyesitdse drdek6ben jogosultak kezelni. Felek azadatkezelds sor5n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok ds adatvddelmi szabdlyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdrilkodr{siProgram
A Kdzszolg6ltat6 k0teles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkoddsi projekt
keretdben megval6sul6 letesitmdnyeket 6s eszk<izoket a kdzszolg6ltat6s teljesitdse kapcs6n.

Felek kcitelezetts6get vrillalnak, hogy altivetik magukat a Trlrsul6si Taniics hatdrozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze

drv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak ervdnytelens6gdt 6llapitja ffieg, ,gy a szerzodes t6bbi rdsze 6rv6nyes ds

kikdnyszerithet6, kivdve, ha andlkiil bdrmelyik Fel a szerz6d6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerzSd6sben nem szabhlyozott k6rddsekben elsosorban a hulladdkr6l sz6lo 2012. evi
CLXXXV. t6rv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorszdg dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (M6tv), valamint a

Polgari Torv6nykonyvr5l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6lyok ir6ny ad6ak.

Mark6c, 20lg.6v &r--<.-,J--z h6nap t*' naP
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