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HullADnxcazoAlxooAsr rozszor,cAr,rarAs t szERZ6nBs

amely l6trej<itt egyrdszt: Mar6csa Kiizs6g Onkormdn yzata
sz6khely: 7960 Mar6csa, Kossuth utca 1.

PIR sziim: 334824
ad6 szfim: 1 5 3 3 4826 - | -02
k6pviseli: Berta Jenond polgiirmester
mint rinkorm iny zat (a tov6bbi akban : O nko rm r{ nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommun:{lis Szolgdltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Trlrsasfg
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si it 52.
ce gtr e gy zekszttma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szirma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-K<jk6ny Region6lis
Hullad6kke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: 1 1 541587-3 8 1 I-572-02
kdpviseli: Bir6 Peter igyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

m6sreszt:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzcitt az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerz6do felek jelen k<izszolg6ltat6si szerzodds megkdt6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a krizbeszerz6si
drt6khatrirok:

a) ewopai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drtdkhat6rok);

b) akozponti kdlts6gvetdsrol sz6l6 torvdnyben meghatfuozott k<jzbeszerzlsi 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kciltsegvet6srol sz6l6 tcirv6nyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat aroiitt -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kdlts6gvetdsi tdrv6nyben 6vente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becsi.ilt 6rt6ke olyan szerzdd6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott id6re, n6gy 6vre vagy annirl rdvidebb id6re kdtendo szerzodds esetdn a
szerzo de s i dotartama al atti e I lens zolgiltatds;

b) hatirozatlan id5re kdtdtt szerzodds vagy negy 6vndl hosszabb idore kritendo szerzod6s
esetdn a havi ellenszolgriltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztrirsas6g 2019. 6vi kciltsdgvetds6rol sz6l6 2018. dvi L. t<irvdny 72. g (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszeiz6si
drtdkhat6r 2019.janu6r l-jdtol szolgilltat6s megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kozbeszerzdsi elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gytijtdsdre, sz6llit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6

kozszolg6ltat6s folyamatoss6g5nak biztosit6sa 6rdekdben a telepi.il6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet

v6 grehaj t6s itr a az alSbbi szerzo dd st k<itik me g :

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kor6ben

ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok kozetartozik kiilOndsen a hullad6kgazd6lkodds es a

kcirnyezet-eg6szs6gtigy (kdztisztas6g, telepiil6si kdrnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hulladekrol sz6lo 2Ol2.6vi CLXXXV. tcirveny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a teleptil6si dnkormdnyzat a hullad6kgazd6lkoddsi krizszolg6ltat6s ell6t6sat a

k6zszolg6ltat6val kdtott hulladdkgazd6lkoddsi k<izszolg6ltatisi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkorminyzat K6pviselo-testtilete(T/ {3..(...X.|.'.+.q'....) Kt.sz.

hatirozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Mar6csa Kozs6g kozigazgatdsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhaszn6l6) keletkez6 teleptildsi szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat ds a

Kiizszolgdltat6 kdzotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezettsegeit szab|lyozza.

2.
2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kiizszolgittat6t az al6bb meghat6rozott feladatok

elvdgz6s6vel:
Mar6csa Kozs6g kozigazgat6si teriiletdn a telepi.ildsi hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyezds

c6lj6b6l tort6no rendsieres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint

keiel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-

es l6tesitm6ny6llomriny6nak ig6nybev6tel6vel-, kcizszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:

- vegyes hulladdk gytijtdse, sziilitfusa,kezeldse heti 1 alkalommal

- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- etkiildnitett /szelektiv/ hulladdkgytijt6s

2.2. AKiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gzeset2020.janu6r 1-jdn

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabilyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

tULO"ru K<izs6g kdzigazgat6si teriilet6n a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezelesdre

iranyul6 kozszol gdltat6sok ell6t6s6ra.

A kozszolg5ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

k6zszolg6ltat6i feladatok ell5t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahlztaidsihullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdtkepezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A k0zszolg6ltat6s teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: Mar6csa Krizs6g kozigazgat6si tertilet6n.
A kozszolg6ltatris k<ir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K<ikdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llomdson, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, mtikciddsi
engeddll yel rende lkez6 hul lad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gviltaL{sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt k<izszolg6ltat6s elliit6s6ra a Kiizszolgfltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3.2. AzOnkormdnyzat kdtelezettsdget v6llal:
- a kcizszolg6ltatiis hatdkony ds folyamatos ellittisiltoz a Kiizszolgiltatl szdmira

sztikse ge s info rm6c i 6k 6 s adatok szolgiitatdsir a,
- a kcizszolgiltat6s kdr6be nem tartozo hullad6kgazdrilkod6si

kdzszolg6ltat6ssal tcirt6no <isszehangol6silnak elosegft6s6re,
tev6kenysdgek

- a kozszolgitltatiisnak a teleptil6sen vdgzett miis kozszolgilltat6sokkal val6
<isszehangoLis6nak el6segit6sdre,

- a Kdzszolgf ltat6 kiz6r6lagos kozszolg6ltat6si j og6nak biaositdsara,
- a telepiil6s kcizszolg6ltat6s igenybev6teldre kdtelezett ingatlanhaszniioi vonatkoziisiiban

nev- 6 s cimj e gy zdk iltadisdr a, adate gyezet6 sre,
- ked.vezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltadfusdra,
- az Onkormiinyzat irltal rendeletben , vagi Lgy6b -6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriilo k<ilts6gek megt6ritesdre a Koordinril6 szerv szitmdra,
- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyrijt6s6re, szdllitirsdra kezeldsdre

szolg6l6 helyek 6s l6tesftm6nyek meghatirozitsira. Ennek keretdben kijeloli - a
Kiizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kcizszolg6ltat6 6tvegye k6aeriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjinmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 jdrmri szitmira megfelel6 ritviszonyok biztositiis6ra, lktil<incts
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesft6sre, valamint a kozit iirszelvdny6be bel6g6
fadgak levrig6siira),

- akdzszolg6ltat6si szerzod6s kdzzetetelerol a helyben szokrisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiilcinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. AKiizszolgiltat|kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:

- A hintartdsban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellifiitsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhurrnil6k
rlszdre azdves hulladdkgazd6lkodSsi kozszolgSltat6si dij 5O%-6tkell meg6llapftani.)

ii. Elkiil<initetten gytijtdtt hulladdk
iii. Lom hullad6k dvente egy alkalommal
trirt6n6 6ssze gyrij t6s6r6l, elsz6llit6sar6l ds kezel6sdr6l.

- A gazdrllkod6 szervezetekndl keletkezo hdnartitsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
o sszegyrij tes6ro l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.
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- Az illtala tizemeltetett hulladdkgyrijt6 ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hullad6k

6tv6tel6rol, 6sszegyrij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Admini s ztr ativ fel adatok :

- konyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejtes
- admini sztrirci6, nyilv6ntart 6s, adatblzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyi.ittmrikodve a fogyasa6k szfumira kdnnyen hozziferheto

iigyfelszolg6lat 6s tdjdkoztatitsi rendszer mtikodtet6se (K<izponti iigyf6lszolg6lat cime:7632

P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akdzszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi ti$ekodatds.

4.2. AKiizszolgiltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:

a) akdzszolgilltat6s folyamatos ds teljes k<ini elltiilsita,
b) a krizszolg6ltat6s meghatdrozottrendszer, m6dszer 6s gyakorisSg szerinti teljesit6sere,

c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g tltal meghat6rozott minositdsi oszt6ly szerinti

k<ivetelmdnyek biztosit6sara 6s a minosit6si engeddly hullad6kgazd6lkod6si

kcizszolg6ltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiksdges mennyisegti 6s minos6gti j6rmu, gdp, eszktiz,

berendezds biztosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazflsita,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6 gz6s6re,

0 a kdzszolg6ltat6s krir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvantart6si rendszer mrikodtet6s6re 6s a kozszolg6ltat6s teljesites6vel osszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilvantart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si

mrikcidtetd s6hez sziiks6 ge s felt6telek biao sit 6sdr a,

rendszer l6trehoziis6hoz 6s folyamatos

i) a fogyaszt6k szimira kcinnyen hozzirferheto tigyf6lszolg6lat 6s t6jdkoztat6si rendszer

mrik<idtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elintezdsi rendjenek meg6llapit6sdra,

tl a tev6kenys6g ellat6s6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feteldss6gi k<irben bekdvetkezett Onkormtnyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
l) biitositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6sdhez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ki.ilonbozo

tirm6rt6kri gytj toed6ny koztl v6laszthas s on,

m) tobblethuil;d6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltato 6ltal biaositott zs6k

forgalmaz6s6ra,
n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazddlkod6si Program eszkoz- 6s ldtesitmeny rillomrlny6nak

haszn6lat6ra.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazddlkod6si enged6ly6nek szhma: OKTF-KP12538'1012016,

PE/KFT/6 055-3t2017, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kdzszo I g 6ltat6 me g fe I el6 s6 gi vdlem6ny 6nek szitma: KP-3 8 633 - 5 I 20 19 .

A K<izsiolg6ltat6 min6sit6si enged6ly6nek szdma PE/KTFO 105727'212019.,

P E/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48-2 I 20 19.
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5. Mentestil a Kiizszolgiitatil a 4./ pontban meghatSrozott kdtelezettsdglt6l vis maior
eset6n, toviibbri, ha az Onkormrinyzat nem biaosit az ingatlanok megk<izelit6s6hez olyan
utviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l jrirhatatlan akdzitl, amely a
K0zszolgdltatri g6pj6rmtiveinek balesetmentes kdzlekedds6t biaositja. Ez esetben a
K0zszolgiltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdvet6 legk<izelebbi sz6llit6si napon kriteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az el6zo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi s6 gri teleptildsi hul laddk elsz6llit6s6ra i s.

6. A Kiizszolgiltatiljogosult megtagadni a hullad6k elszrillit6s6t:
- az dnkorm6nyzat rendeletdben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a teleptl6si (kommun6lis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tcirmeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony yagy befagyott zsirad6k, gyirl6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszdlyezteti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, vagy megrongdlhatja a
gytijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a
kdmyezetet.)

- a hulladdk nem a szabvinyos, zArt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolg 6ltat6t6l
v6s6rolt j el zett zsitkban keriil kihelyez6sre,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kiszdr6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem leziirt, illetve s6ri.ilt ed6ny)

- ha a t6rol6eddny kdriil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st
tobblethullad6k kertilt kihelvezdsre

akaddlyoz6 m6don

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a t6rol6ed6nyek matricilinak
hi6nya, illetve s6ri.il6se eset6n.

7. Az alvillalkozri / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6ll.alkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolg6ltatri az
alv6l lalkoz6 ig6nybevdtel6t kdteles az On ko rm 6ny zat szirmira bej elenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenysdg66rt a Kiizszol giitatl fgy felel,
mintha maga jfut volna el.

8. A Kiizszolgiltatds teljesitds6vel risszeftiggo adatszolgriltat6s biztosit6sa drdek6ben a
Kiizszolgriltat| az l./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilv6ntartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgirltat6si teriiletrol elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepiil6si hulladek mennyisdgdt.

9. A kcizszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kotelezetteknek a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi dszrevdteleit, kifogdsait irrisban a Kiizszolgiltatl szekhelydre (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds a Kiizszolgdltat6
k<iteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre kdleles a
Kiizszolgdltatri kOrnyezetszennyezds eset6ben, ha az a krizszolg6ltat6si tevdkenys6g6vel
okozati <isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezelesi k<izszolg6ltat6s rendjdr6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogiisolja, a
Kii-zszolgriltat6 30 napon beli.il koteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitdse mellett-
az Onko rm 6ny zathoz megki.ildeni.
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10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgSltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmti-
szabillyozdsi Hivatal javaslatiinak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az illlami hulladekgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az iilam beszedi

a kdzszolg6ltat6si drjat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si

k0zszolg6ltat6si dij meg6llapitdsdert felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgilltathsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepi.il6si cinkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk<ir6nek gyakorlilshhoz sziiks6 ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordindl6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapida meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a ktlzszolgriltat6nak fizetendo szolgilltatdsi dijat.

10.2 A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij megdllapitilsa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valaminta6412008. 0II.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrtdnt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6k dltal fizetend1 lakossdqi dtiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszndlok tekintet6ben a kozszolg6ltat6si dijfizetesi

kdtelezetts6 get az Onkormdnyzat teljesiti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dij
Gt + Afa)

110 liter 48 88r

80 liter 0 65'-

60 liter* 0 49;

*a3g5l2Ol4. (XIl.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es dletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn 616 reszere, a telepiilesi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (gazddlkod| szervezetekl diiai:
ll0literes ed6ny: 207,-Ft + AFA
120 literes ed6ny: 225,'Bt+ AFA
1100 literes ed6ny: 2 068,- Ft + AFA

szerinti kds
110 literes ed6ny: 186'- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 202,'Ft+ AFA
1100 literes ed6nY: I 861,- Ft + AFA

d) Ta b b I e t hul t add k gytij t6s6re szol 9616 zsttk ir a: 3 6 1,- Ft+Afaldb.

Szerzod6 Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hat6lyos

AFA-t<irvdny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

c)
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11. A[amihullad6kgazdrilkoddsikOzfeladat-ellftds
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6trlsdra l6trehozott szervezet
kijel6l6s6r5l, feladatk<ir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgdltat6si
kotelezetts6gek rdszletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjiln a Korm6ny a Ht. 321A. g (l) bekezddsben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zdrtkcirtien Mrikddo Rdszv6nytarsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezddse szerinti adatszolgirltatSs alapjin iilitja ki. A k<izszolgiitat6 hianyos vagy
k6sedelmes adatszolgiiltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgilltat6ssal
drintett ingatlanhasznill tekintet6ben a Koordin6l6 szerv ttltal legut6bb kisz6mlilzott
kcizszolg6ltat6si dij161 6llit ki szdml6t. Az ezzeldsszefiigg6sben keletkezo dijkorrekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezettseg aKdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 k0zszolgrlltat6si
dijkiiliinbrizet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendri esed6kes
szolgdltatitsi dijba besz6mitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin5lo szerv iital nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6mkikkal
kapcsolatos valamennyi ktivetkezmenyerta Kdzszolgdltat6tterheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordiniio szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatdsb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kcir6t, amelyre nincs kdzszolgiiltatiisi dijfizetds
meghat6rozva az adatszolgiiltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszeftiggesben teljesitds tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hat6s6gt6l a 20, $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6sb6l hianyz6
ingatlanok 6s sztiksdges adataik megrillapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
k<izszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgehat6t, hogy a megktilddtt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrigdlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az drtesit6s kezhezveteldt kdvetd 8 napon beltil.
A korrekci6t krivetoen - a k6zszolgdltato elt6r6 adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s ze rv a kd zszol g6,lt at ris i d ij at az ingatl antu I aj do no s n ak sz6ml 6zza ki.

11.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasznil6 6ltal hat6ridon beltil ki nem
fizetett kcizszo I 96l tat6s i dij behaj t6sa 6rd ek6ben i nt6zked ik.

11.5 A Krizszolg6ltat6 rdszdre akozszolgdltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6s6drt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdillkodisi k6zszolg6ltat6si dij meg6llapit6sd6rt felelos
m i n i szter 6l tal me gha tir o zott szolgirltatits i dij at fi zet.

ll.6 A kcizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felelos 6ltal kiadott
teliesitdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgdltato teljesit6sdvel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesft6sigazol6snak a kozszolgitltat6 itltal a Koordin6l6 szerv r6szere a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben trirt6no megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkormdnyzat kciteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolgiitato rdsz6re a teljesit6ssel drintett
idoszakot kclvet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitdsigazolis
kiad6s6val alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, rigy a krizszolg6ltat6 jogosult ai ezzel
kapcsolatban keletkezo kdri.i- az Onkorm6nyzat fele drv6nyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s teljes k<izvetlen kdltsege

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitdsdr6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik irgy,

hogy a k6zszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijel<ilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsbol ered6 bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzodesHL92lB. S Q)
bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st

annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t kdvet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus fton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janudr 01. napj6val kezd6d5 hat6llyal, hat6rozott idore, 2029.

december 31. napjdig kdtik.

Felek a szerzoddst kdzds megegyez€ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgdltatfsiszerz6d6smegsztin6se
A kdzszolg6ltat6si szerzodds megszrinik

a) a b enne me ghatfur o zott i d6tartam I ej 6rt 6v al,

b ) a Kozszo I g6ltat6 j o gut6d n6 lkiil i me g szun6s6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdoddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k<izds megegy ezds6vel.

13.1 Az $nkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst a Polg6ri T<irv6nykonyvben

meghatfurozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszabillyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s eloir6sait srilyosan megs6rtette, ds

ennek teny6t a bir6s6g vagy ahat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

- a szerzod6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sulyosan

megsdrtette.
- a frulladdkgazdSlkodrisi kozszolg6ltat6si szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Krizszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgari Torv6nykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kozszolg6ltathsi szeru5d6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormanyzat a kdzszolg6ltatisi szerzod6sben meghat6rozott k<itelezettsdg6t - a

K<izszolgdltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolgdltat6nak

kilrt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

- a k6zszolg6ltat6si szerzodes megkotds6t kdvet6en hat6lyba lepett jogszab6ly a

k<izszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit irgy villtoilatja meg, hogy az a

Kcizszolg6ltat6nak a hullad6kgazdillkoddsi kcizszolg6ltat6s szerzod6sszeni teljesitdse

krir6be tartozlldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentSs m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a kozszolgiltat6 felmondja, a telepiildsi

cinkonnfnyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kozszolg6ltat6 kivAlasztilsir6l.
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A fentiek teljesiil6se eset6n a krizszolg6ltatrisi szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKdzszolgitltat6 a hulladdkgazd6lkodrisi krizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghiirsul, illetve ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves krizszolgriltat6si dij STo/o-dnak
megfelel6 meghirisulSsi kdtbdr fizet6s6re k6teles.

14, Eljirds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzid€s megsztindse vagy megsztintet6se eset6n a Kdzszolg6ltat6 azij
kdzszolg6ltat6 kiv6lasrtilsdig, de legfeljebb 6 h6napig aklzszolghltat6st vl,ltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazddlkodflsi kdzszolg6ltat6si szerzodds megszrin6se eset6n a kdzszolg6ltat6s
ell6tris6val kapcsolatos, folyamatban levo tigyek iratait 6s nyilvdntart6sait a KozszolgSltat6 a
telepiildsi dnkormiinyzatnak akozszolgirltat6si szerzodds megsztin6se napjan ifiadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymiis
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitiit a Felek trirgyal6s ritjrin 60 napon beltil nem tudjrik
elj6rds lefolytat6s6ra a P6csi Jrlr6sbir6s6g, illetve 6rr6khat6rr6l fiiggoen a
illetdkess6gdt k6tik ki.

kcizdtti tSrgyal6sok

rendezni, a bir6s6gi
P6csi T6rv6nysz6k

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos i.igyintezdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdsz6r6l:
n6v: Berta Jenon6 polg6rmester
telefon: 06-7 3 I 49 I -03 6
e-mail : jegy zo@sellye.hu

a Kiizszol giltat6 ftsz€rol:
n6v: Bir6 Peter iigyvezeto
telefon: 72/ 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerz6dds teljesit6sdvel 0sszefliggo kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6bjogos 6rdekek 6rvdnyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabdlyzataik rendelkezdsei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazddlkoddsi Program
A K<izszolg6ltat6 kciteles igdnybe venni a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkod6si projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkriz<iket a kdzszolg6ltat5s teljesft6se kapcs6n.

Felek kotelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatiirozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzldds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6,sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t 6llapida ffieg, tigy a szerz6d6s t6bbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktl barmelyik F6l a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabilyozott kerd6sekben elsosorban a hulladekr6l sz6l6 2012. evi

CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Tdrvdnykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrveny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6

tryazatij o g szab6ly ok ir6nyad6 ak.

u_L
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6

Mar6csa Kii:
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