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amely ldtrej6tt egyr6sa: Nagypeterd Kiizs6g Onkorm nyzata
szdkhely: 7912 Nagypeterd, Kossuth L. u.93la.
PIR szrim: 332479
ad6sziim: 1 533247 7 -l -02
k6pviseli : Magda J6zsef polg6rmester
mint rinkormiinyzat (a tovribbiakban: 6nkorminyzat)

miisrdszt: D6l-Kom D6l-Dun:intrili Kommuniilis Szolgf ltat6
Nonprofi t Korl6tolt Felel6ss6gii T:irsas{g
szdkhelye: 7632 Pdcs. Sikl6si irt 52.
cdgf egyz6kszim a: 02-09 -0645 5 6
ad6sziima: | 1541587 -2-02
KUJ szrima: \00279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K6kdny Regioniilis
Hulladdkkezelo Kdzpont/
KSH sziima: 1 1541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bi16 Pdter i.igyvezet6
mint K<izszolgiiltat6, a toviiLbbiakban: Kiizszolgdltat6

toviibbiakban egyiittesen: Felek - k6z6tt az alulirott helyen 6s napon tv al6bbiak
l'eltetelek mellett:

Szerz6dri felek jelen kdzszolgiiltatrisi szerz6d6s megkdt6sekor figyelembe vettdk a
kd,zbeszerz6sekrril sz6l6 2015. dvi cxLIII. tv. 15. g-at. mely szerint a kdzbeszerzdsi
drtdkhatiirok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott krizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
drt6khat6rok (a tovabbiakban: uni6s drtdkhat6rok);

b) a kdzponti kdltsdgvet6srol sz6l6 tdrv6nyben meghaterozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rtdkhaterok (a tovAbbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti drtdkhadrokat a kdzponti
kdltsdgvetdsrol sz6l6 tdrv6nyben dvente kell meghatiirozni. Az egyes beszerzdsi tifugyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -
uni6s drtdkhatrirokat a mindenkori k6ltsdgvet6si t6rv6nyben dvente r6gziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgriltatris becsillt 6rtdke olyan szerz<id6s esetdben,
amely nem tafialmazza a teljes dijat:

4 hararczott id6re, n6gy 6vre vagy anniil rdvidebb id6re k6tend6 szerz6dds esetdn a
szerz<idds id<itartama alatti ellenszolgeiltatris;

b) hatirozatlan idore k6t<jtt szerzod6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id<ire kdtendo szerzod6s
esetdn a havi ellenszol96ltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztrirsas6g 2019. 6vi k6ltsdgvetdsdr6l sz6l6 2018. evi L. t6rv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rrigziti, hogy a Kbt. 15. g (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
drtdkhatiir 20l9.janudr I -j6t6l szolgeltat6s megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapidrik, hogy fentiek alapjrin .ielen szerzod6s nem esik a krizbeszerz6si eljiir:is
hatrilya al6.
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Szerzod6 Felek a teleptildsi hulladdk gyiijt6sdre, sziillitilsra 6s kezeldsre vonatkozo
kcizszol96ltatris folyamatossiigiinak biztositrisa 6rdek6ben a teleptil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok ds kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormdnyzati rendelet
v6grehajt6srlra az ali$bi szerz<id6st kcitik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1,1. Magyarorszag helyi dnkormriLnyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kriziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok k6r6ben

ell6tand6 helyi dnkormiinyzati leladatok k6z6 tartozik kiil6n6sen a hullad6kgazddlkodiis ds a
kdmyezet-egdszs6giigy (kdztisztasilg, telepiil6si kdrnyezet tisaasiigiinak biztosit66a, rovar- 6s

rrigcsril6irt6s).

A hultaddkr6l sz6lo 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezdese

szerint a teleptl6si <inkormdnyzat a hullad6kgazddlkoddsi kdzszolgaltatiis elldtiisrit a

kdzszolgdltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si k6zszolgiltat6si szerz6d6s ttjrln biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyzat Kdpviselo-testiilete 50/2019 (VII.25.) KT.sz.
hatfuozara alapjrln jdtt I6tre.

1.3. A jelen szerz<idds celja, hogy Nagypeterd Kdzsdg kdzigazgat6si teriilet6n az

ingatlantulajdonosoknrll, birtokosoknril, hasznrll6knrll (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszndl6) keletkezo telepiil6si sziLird hulladdk kezel6sdre fenn6l16 kdzszolgriltatrissal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszabilyoknak megfelel<ien - az Onkormrinyzat ds a

Kiizszolgriltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezetts6 geit szabiiyozza.

)
2,1, Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgrllta t6t az alitbb meghatdrozott fetadatok
elv6gz6s6ve[:
Nagypeterd Kdzs6g kcizigazgadsi tertilet6n a telepiil6si hultad6k begyiijtds6vel 6s elhelyezes
c6ljrib6l t6rt6nri rendszeres elsz6llit6srival a szerzod6sben rdgzitett idotartamban, valamint
keze16s6vel 6s rirtalmatlanitrisiival - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkod6si Program eszk6z-
ds l6tesitmdnyrillomrinyrinak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolgdltatrisi szerz6d6s keret6ben:

- veryes hullad6k griijt6se, sz6llit:isa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitrls 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/hullad6kgiijt6s

2.2, A Kdzszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatarozott leladatok elvdgzdsdt 2020, janfitr l -jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz5dds alapjriLn a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabilyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizdr6lagosan jogosult
Nagypeterd Kdzs6g k6zigazgat6si teriiletdn a telepiildsi hullad6k gyrijtdsdre 6s kezelds6re
ir6,nyul6 kdzszolg6ltatiisok ell6tAsdra.

A kdzszolgriltat6s megnevezdse: teleptil6si hultad6k gyrijt6s6re 6s kezeldsdre irrlnyul6
kdzszolgriltat6i feladatok elliit6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhasznril6
a hriztartrisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r5szet kepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolg6ltatiis teljesft6s6nek teriileti kiterjed6se: Nagypeterd Kdzseg kOzigazgatiisi
teriilet6n.
A k<izszolg6ltatris kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyez€se ds kezeldse: a K6k6nyi Regiondlis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy ritrak66llomiison, illetve m6s, k6myezetvedelmi, mtik6d6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 [6tesitm6nyben.

3. Azdnkormrinyzatkiitelezetts6gvdllaldsa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolgriltat6s elkit6srira a Kiizszolgiltatrinak
kiziirolagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorm6nyzat k<itelezetts6get vriltat:

- a k6zszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos elkitrisritroz a Kiizszolgiltat6 szAmitra
sziiks6ges informrici6k 6s adatok szol96ltatrisrira.

- a kdzszolgriltatris k6r6be nem tartozo hulladdkgazdrilkodrisi tevdkenys6gek
kdzszolgrlltatrissal tdrtdno 6sszehangoldsiinak el6segitds6re.

- a kdzszolg6ltat6snak a telepiil6sen veEZeIl miis kcizszolgiiltatrisokkal val6
6sszehangol6s6nak el6segit6sdre,

- a Kiizszolgitltat6 kizrir6lagos kdzszolgiiltat6si jogdnak biaosit6srira,
- a telepiilds k<izszolgiiltatiis ig6nybevdtel6re kdtelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6siiban

n6v- ds cimjegyzdk 6taddsdra, adategyezetdsre,
- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapjriut szotg6l6 adatok ritadrisdra,
- az Onkormdnyzat 6ltal rendeletben. vagy egydb m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriilo kdltsdgek megt6rit6sdre a Koordinril6 szerv szdmdra,
- a telepiildsi igdnyek kieldgit6sdre alkalmas hulladdk gyrijtdsdre, sziill(t6srira, kezel6s6re

szolgril6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatiiroziisiira. Ennek keretdben kijel6li - a
Kiizszolgriltat6val egyeAetve - azokat a gyrijt<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgriltat6 rltvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgrlltat6 riltal alkalmazott gdpj6rmiivel nem tud behajtani.

- a hulladdkszdllit6 jdrmri szAmAra megfelelo tltviszonyok biztositesera, (kiilcinos
tekintettel a tdli ho- 6s sikossdg-mentesit6sre. valamint a kdztit firszelv6ny6be bel6g6
tadgak levdgdsrira),

- a kdzszolg6ltat6si szerzodds kdzzdt6tel6r6l a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hutlad6kgyrijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6s616l.

4. A Kiizszolgf ltatri kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolgriltat6 gondoskodik:

- A hriztartdsban keletkez<i:
i. V-egyes hutlad6k heti egyszer

(Udiilo is id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elletrisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjdn az ingatlanhaszn6l6k
r6sz6re az 6ves hullad6kgazdrilkodrisi kiizszolgiltatrisi dij 50%-rit kell megrillapitani.)

ii. Elkiil6nitetten gyiijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k dvente egyszeri alkalommal

tdrtdn6 6sszegyrijt6sdr6l, elszillitrisiir6l 6s kezel6s6r6l.
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- A gazddlkod6 szervezetekndl keletkezri h6ztartrisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
6sszegyiijt6sdrril, elszrillitrisrir6l 6s kezeldsdrol.

- Az Altala iizemelteteu hulladdkgyiijt6 ponton, hulladdkgyrijt6 udvarban a hullad6k
iitvdteld16l, <isszegyti.ft6s6r6l. elszrillit6s6r6l ds keze16s6r<il.

b) Adminisztrativ feladatok:
- - k6nyvel6s, szirnvitel, berszimfejtds
- adminisztr6ci6, nyilviintartiis, adatbrizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolgriltatds

c.) az Onkorm 6nyz ttal egyiittmiikddve a fogyasa6k szArnira kdnnyen hozdferheto
tigyidlszolgrilat 6s trij6koztatiisi rendszer miikiidtet6se (Kdzponti iigyf6tszolgdlat cime:7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint a kdzszolg6ltatrissal kapcsolatos lakossrigi trij6koaatiis.

4.2. A Kiizszolgriltat6 kdtelezetts6get viillal toviibbri:
a) a kdzszolg6ltatds folyamatos 6s teljes kdni ell6t6s6ra,
b) a kdzszotg6ltatris meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisiig szerinti teljesitds6re,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6srig 6ltal meghat6rozott min6sit6si osztely szerinti

ktivetelmdnyek biztosit6srira es a minosit6si engeddly hullad6kgazdritkodrisi
kdzszolgriltatrisi szerzodds hatrilyossrigriLnak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesftdsdhez sziiks6ges mennyisdgri ds min<is6gii j 6rmti, g6p, eszk6z,
berendezds biztosft6srira, a sziiks6ges ldtsziimri 6s kdpzetts6gri szakember alkalmazls|ra,

e) a kcizszolg6ltat6s folyamatos, biaonsrigos ds bovithet6 teljesitesdhez sziiks6ges
fejlesztdsek 6s karbantartiisok elv6gz6s6re,

1) a kdzszolg6ltat6s k<irdbe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatArozott helyek ds
l6tesitm6nyek igdnybevdtel6re,

g) nyilvrintart6si rendszer mrlk6dtet6sdre 6s a kdzszolgriltat6s teljesit6s6vel 6sszefiigg<i
adatszolg6ltatiis rendszeres teljesit6sdre,

h) a nyilv6ntartiisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatdsi rendszer l6trehozisiihoz ds folyamatos
miikddtetds6hez sztiksdges feltdtelek biztositdsiira,

i) a fogyaszl6k sziimiira kdnnyen hozziif6rheto iigyf6lszolgrllat 6s tijdkoztatisi rendszer
miikddtetds6re,

j) a fogyasa6i kifogrisok ds 6szrev6telek elintdzdsi rendjdnek megrillapitiisiira,
k) a tev6kenys6g elldtiis6hoz sziiks6ges bizlositassal rendelkezik, amely megfelel<i fedezetet

nyijt a felel6ssdgi kdrben bektivetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijt6s6hez az ingatlanhasznril6 legal6bb 2 ktil6nb6z6
iirm6rtekii gyiijt6ed6ny k<iziil vdlaszthasson,

m) tdbblethulladdk elhelyez6s6t szolgiil6, a Kdzszolgriltat6 6ltal biaositou zsik
forgalmazisiira,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszkdz- ds l6tesitm6ny rillomany6nak
haszn6latrira.

A Kdzszolgdltat6 hulladdkgazdrilkodrisi enged6ly6nek szima: OKTF-KP/2538-10/2016,
PE/KFT/60ss-3 t2017, pEtK"tF O t | 55-7 t20t8,, pEiKTF0/00363-2t2019.
A K6zszolgriltat6 megfelel6sdgi vdlem6nydnek szrima: KP/38633-Sl20l9
A K6zszolgiiltat6 min6sitdsi engeddly6nek szima: PE/KTFO/05727-212019.,,
PE/KTFO/04759 -6 t20t9.
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5. Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kotelezettsdg€t6l vis maior
esetdn, toviibbe, ha az Onkorm inyzat nem biztosit az ingatlanok megktizelitds6hez olyan
ftviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l jrirhatatlan a kdzitl, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pjdrmriveinek balesetmentes k6zleked6sdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltatri az akadiiy elhrlrukisrit k<iveto legkdzelebbi szallit6si napon kdteles
szolgdltatni. mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt szrillitrisi napokon lelhalmoz6dott
mennyis6gii telepiildsi hulladek elszrillitrisiira is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszallitasit:
- az dnkorm{inyzat rendeletdben el6irtt6l eltdro tirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a tiirol6ed6nyben a telep[ldsi (kommunrilis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu. ko-. 6pit6si t6rmel6k. rillati tetem, mar6, m6rgezo
anyag. elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k. gytldkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmfi, silyri trirgy. amely veszelyezteti a

hullad6kszritlitdssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrongrilhatja a
gyiijtoberendez6st, kezel6 berendezdst, illetve rirtalmatlanitdsa sor6n vesz6lyeaeti a

k6myezetet.)
- a hullad6k nem a szabvdnyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l

vrisiirolt jelzett zsrikban kertil kihelyez6sre,
- a hulladdk oly m6don keriil kihelyez6sre. hogy a tdrol6eddny mozgatasakor a kisz6r6dris

vesz6lye fenn6ll (nem lezArt, illetve s6rtilt eddny)
- ha a t6rol6ed6ny k<iri.il szabrilytalanul. annak mozgadst 6s iiritdst akadiilyoz6 m6don

tribblethultaddk keriilt kihelyezdsre
- amennyiben a trirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a trirol6edenyek matriciijiinak

hirinya. i lletve s6riil6se esetdn.

7. Az alvdllalkozrl / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgitltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltatb az
alv6llalkoz6 ig6nybevdtel6t kdteles az 6nkorm6nyzat szdmiira bejelenteni.

7.2. A Felek r<igzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenysdg66rt a Kiizszolgriltat6 ugy fetet.
mintha maga jiirt volna el.

8. A Kiizszolgiltat6s teljesitdsdvel dsszeftggo adatszolgriltatiis biaositiisa drdekdben a

Kiizszolgrlltatri az 1./ pontban meghat6rozott szolg6ltatiisi tertiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilviintartrisi rendszert k<iteles vezetni. mely tartalmazza a szolgaltat6si tertiletr6l elsz6llitott
ds rirtalmatlanitott telepiildsi hullad6k mennyisdgdt.

9. A k<izszolgiiltatiis igdnybevdteldre k<itelezetteknek a kcizszolgriltatris teljesitds6vel
kapcsolatos min6s6gi dszrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgdltatri sz6khelydre (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgdltat6
k<iteles azokat irasban. l5 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kdteles a

Kiizszolgdltatd kdmyezetszennyezds esetdben, ha az a kcizszolgriltatrisi tev6kenys6gdvel
okozati iisszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrevetel az Onkormdnyzat helyi
hulladdkkezel6si kdzszolgriltatris rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifogrisolja, a
Kiizszolgiltat6 30 napon beliil k6teles az iigyiratot - a panaszos egyidejti drtesitdse mellett-
az Onkormdnyzathoz megktildeni.
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10. Kiizszolgiltatisdija
10.1. A hulladdkgazdrilkod6si kcizszolgriltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmii-
szabAlyozitsi Hivatal javaslatrinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 32lA. $-a alapjrin az Allami hulladdkgazdritkodrisi kdzfeladat keretdben az rillam beszedi
a kdzszolg6ltatilsi dijat 6s kifizeti a krizszolgriltat6knak a hullad6kgazddlkoddLsi
kcizszol96ltat6si dij megriltapitrisri6rt felelos minisaer dltal meghat6rozoft szolgriltatrisi dijat,
Az 6llam e feladatainak elkltrisira koordiniil6 szervezetet (a tovebbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a telepiildsi dnkormiinyzat, valamint a hulladdkgazdrilkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordinril6 szerv
feladatkdr6nek gyakorliisiihoz sztiksdges.
A minisaer rendeletben 6ltapitja meg a beszedett kdzszolgiiltat6si dij felosztrisiinak elvdt. A
miniszer a Koordinril6 szerv javaslatdnak figyelembevdtel6vel rendeletben dllapida meg a
Koordinril6 szerv dltal a kiizszolgriltat6nak fizetend6 szolgiiltatiisi dijat.

10.2 A kdzszolgriltat6 riltal alkalmazott kdzszolgiiltatiisi dij megrittapit6sa a Ht.46-48.$ ds

9l .$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen t6rt6nt.

a) A termdszetes szemily ingatlanhoszndl4k riltal fizetendd lakossdei diiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznril6k tekintet6ben a kdzszolgriltatdsi dijfizet6si
kdtelezettsdget az 6nkormiinyzat teljesiti.

Ed6nym6ret Hiztartfsok sz{ma
(db)

Egys6gnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

I l0-120 liter 228 1 18,-

80 liter 0 86,-

60 liter* 0 64,-

*a 385/2014. (Xll.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedill ds dletvitelszerilen haszn6l6 termdszetes
szemely ingatlanhaszndlo reszdre, a telepillesi 6nkormiinyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

b) Ipari kazddlkodd szervezeteh diioi:
ll0 literes ed6ny: 13l,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 143,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: I 310,- Ft + AFA

c) A Ht. 91.$ (6) bekezdds szerini kal*dwetdsi szervek ds szocidlis intdzmdnvek diiai:
110 literes ed6ny: 118,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 129,- Ft + AFA
ll00 literes ed6ny: I 179,- Ft + AFA

d) Tdbbtethultaddk gyiijt6sere szolgiil6 zsrik rira: 361,- Ft+Alrdb.

Szerz<ido Felek az riltal6nos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatrilyos
AFA+orrdny rendelkezdseinek megleleloen.lrirnak el.
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ll. Allami hullad6kgazddlkodisi kiizfeladat-elLitds
1l.l Az 6llami hullad6kgazd5lkodrisi kdzfeladat ellet6sara l6trehozott szervezet
kijeltil6sdr<il, feladatkdrdr6l, az adatkezelds m6djir6l. valamint az adatszolgiiltatiisi
kdtelezettsegek r6szletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjrin a Korm6ny a Ht. 321A. g (l) bekezdesben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkodrisi
Koordinri[6 6s Vagyonkezeki Z6rtkdriien Mtikdd6 ReszvdnytilrsasSrgot jel6lte ki.

ll,2 A Koordin6l6 szerv a k<izszolgdltatrisi dijakra vonatkoz6 sztimldkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgdltatds alapjrin rillitja ki. A kdzszolgriltat6 hidnyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltatrisa eset6n a Koordiniil6 szerv a nem megfelel6 adatszolgriltat6ssal
drintett ingatlanhaszn6l6 tekintetdben a Koordinril6 szerv iiltal legut6bb kisz6mLizott
k6zszolgriltatrisi dij16l rillit ki sz6ml6t. Az ezzel <isszefiiggdsben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn
minden helytrilkisi kdtelezettsdg a Kdzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkez6 k6zszolg6ltatrisi
dijkiil<inb<izet pozitiv m6rleg6t a Koordiniil6 szerv a kdzszolg6ltal6nak fizetend6 esed6kes
szolgriltatdsi dijba beszimitja. A k<izszolgiiltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgAltafisdb6l
ered<i, a Koordin6l6 szerv iiltal nem megfelelo adattartalommal kirillitott szrirnl6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6rt a Kdzszol96ltat6t terheli a felelossdg.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. S (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatrisb6l
kiindulva megeillapitja azon ingatlanok kcirdt. amelyre nincs kdzszolgriltatasi dijfizetds
meghatdrozva az adatszolgitltatAsban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
risszeftigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
k6rni az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatrisb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sziiksdges adataik megilllapitrisa 6rdekiben.
A fentiek alapjrin r<igzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
krizszolg6ltat6nak, 6s lelhivja a k<izszolgdltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzetr
szolgriltatrisiiLnak megfeleloen konigrilja a 20. $ ( I ) bekezdds szerinti adatszolgiiltatiist
legkdsobb az drtesitds kdzhezv6tel6t krivet6 8 napon beliil.
A korrekci6t k6vetoen - a kdzszolgiiltat6 elt6r<i adatszolg6ltat6sa hiinyiban - a Koordin6l6
szerv a kdzszol geltatdsi dij at az i ngatlantulaj donosnak szfunlivza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kisz6ml6zofi es az ingatlanhasznril6 riltal hatriridon beliil ki nem
fizetett kdzszolgrlttatrisi dij behajtrisa drdek6ben intdzkedik.

I1.5 A Kdzszolgiiltat6 r6sz6re a krizszolgiiltatiisi szerz6ddsben rdgzitett feladatok ellatAsAdrt
a Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrilkoddsi k6zszolgiiltat6si dij megritlapf tdsri6rt felel6s
miniszter 6ltal meghatiirozon szolgriltatiisi dijat fi zet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az Onkormdnyzat. mint ellAt:is6( felel6s rlltal kiadott
teljesitisigazohissal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesitdsevel kapcsolatban kifogrisa nem
merult fel. A teljesit6sigazoliisnak a k6zszolgriltat6 riltal a Koordin6l6 szerv rdszere a
rendszeres adatszolg6ltatis keret6ben tdrt6no megkiilddse a szolgiiltatrisi dij fizet6sdnek
felt6tele.
Az onkorm:i,nyzat kdteles a teljesitdsigazoliist a K6zszolgdltat6 rdsz6re a teljesitdssel drintett
id<iszakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az dnkorm anyzat a teljesitdsigazoliis
kiadrisrival alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik. igy a kdzszolgdltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 krirrit az Onkormrinyzat feld 6rv6nyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltatiisi dijban a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltatris teljes kdzvetlen kdltsdge
megt6ritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6sdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k6zszolg6[tat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-6rtdkesft6sbol eredo bevdtel a Koordinril6 szervet illeti
meg.

It.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriLltatrlsi szerzod6s Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfelel<is6g6t vizsgrltja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezdese alapjin az Onkormrinyzat a kdzszolgdltatirsi szerzodest
annak megkdtdsdt vagy m6dosit6s6t kdvet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv 16sz6re.

12. A kiizszolgiltatrisi szerz6d6s hat6lya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janudr 01. napj:ival kezd6d6 hat6tlyal, hatdrozott idi5re,2029.
december 31. napjdig kdtik.

Felek a szerz<id6st krizds megegyezdssel, csak irrisban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolgdltat{siszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerz6dds megsziinik
a) a benne meghaterozott id6tartam lejrirtrival,
b ) a Kdzszolgitltat6 j ogut6d n6lkiil i megsz[in6sdve l,
c/ el6lklssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdoddtt meg,
d) felmondrissal
e./ a felek ktizds megegyezdsdvel.

l3.l Az Onkormrinyzat a kdzszolgaltatesi szerz6d6st a Polgriri T6rv6nyk6nyvben
meghatarozott felmondasi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgdltat6

- a hullad6kgazddlkodrisi kdzszolgriltatris ell6t6sa sor6n a kdmyezet vddelm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a rri vonatkoz6 hat6srigi ddntds el6irrisait silyosan megsdrtette, ds
ennek t6nydt a bi16s6g vagy a hat6srig jogerosen megiillapitotta,

- a szerzldesben megiillapitott kdtelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don sirlyosan
megsdrtette.

- - A hulladdkgazdrilkodrisi krizszolgriltatdsi szerztid6st az dnkormiinyzat felmondja. ha a
Ktizszolgriltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6[yel vagy megfelelSsdgi
v6lemdnnyel.

13.2 A Kdzszolgiiltat6 a Polgiiri T<irvdnykiinyvben meghat6rozottakon trilmen6en a
kdzszolgiiltatiisi szerz6d6st akkor mondhatla fel, ha

- az 6nkorm:i nyzat a kdzszotgriltatrisi szerzod6sben meghatiirozott kdtelezettsdgdt - a
Kdzszolgiiltat6 felsz6litdsa ellendre - stilyosan megsdrti, es ezzel a Kdzszolgriltat6nak
kdrt okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazd6lkodisi k<izszolgdltatris teljesit6s6t; vagy

- a kdzszolgitltatiisi szerz6d6s megkdtdsdt kdvet6en hatrilyba l6peft jogszabriLly a
k6zszolg6ltat6si szerz<idds tartalmi elemeit ugy vriltoaatja meg, hogy az a
Kdzszolgdltat6nak a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgdltatds szerzriddsszerii teljesit6se
kdr6be tartoz6 ldnyeges dsjogos drdekeit jelent6s mdildkben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkodrisi szerztiddst a kdzszolgriltat6 felmondja, a telepiildsi
6nkormiinyzat haladdktalanul gondoskodik az $ kdzszolgiitat6 kivelaszt6sar6l.
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A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolgriltatdsi szerz6d6s felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt a Kdzszolgriltat6 a hulladdkgazdrilkodiisi kdzszolgeltatiist valtozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisut, illetve. ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an szflnik meg. az Onkormiinyzat az dves kdzszolgiiltatrisi dij 50%-rinak
megfelelo meghiusutrisi k6tbdr fizetds6re k6teles.

14. Eljrirrls a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolg6ltatrlsi szerzodds megsztin6se vagy megsziintet6se eset6n a Kdzszolgrlltat6 az rij
kcizszolgiiltat6 kivrilasa6sriig, de legleljebb 6 h6napig a krizszolgiiltatrist vriltozatlanul elLitja.
A hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgiiltatiisi szerzridds megsziindse eserdn a kdzszolg6ltat6s
ell6tris6val kapcsolatos, folyamatban t6v<i tigyek iratait ds nyilv6ntart6sait a K<izszolgiiltat6 a
teleptil6si d,nkorm6nyzatnak a k6zszolgrlltatrisi szerz6d6s megszr.indse napj rin ritadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitri4rat els<isorban az egymas k6z6fti t6rgyalasok
sor6n igyekemek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tiirgyaliis [drin 60 napon beliil nem tudjiik rendezni, a bir6srigi
eljdrris lefolytatrisiira a P6csi Jrirrlsbir6srig. illetve drtdkhat6rt6l fiigg6en a Pdcsi Torvdnyszdk
illet6kessdgdt kdtik ki.

16. 6rtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodds teljesitdsdvel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az dnkormdny zat rdszdrol:
ndv: Magda J6zsef polgiirmester
telefon: 06-73/446-605
e-mail : nagypeterd@hotmail.com

a Kdzszolgiltat6 rdsz6r6 I :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cim6t, telefonszrimiit stb.) a Felek kizir6lag a
szerz6d6s teljesit6s6vel 6sszefi.igg6 kapcsolattartris cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek drvdnyesit6se 6rdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6i sor6n a
kapcsol6d6 jogszabalyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkezdsei szerint jiirnak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdrllkodrisi program
A K6zszolgriltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkodrisi projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitmdnyeket ds eszkriz<jket a kdzszolgaltat6s t;ljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezeftsdget v6llalnak, hogy alivetik magukat a Tiirsuliisi Taniics hatrirozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzdd6s bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6srig
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja meg, tgy a szerz6d6s tdbbi rdsze 6rvdnyes 6s

kikdnyszerithetS, kivdve, ha an6lkiil brirmelyik Fdl a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabrilyozott k6rddsekben els<isorban a hullad6k6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rvdny (Ht.), a kdzbeszerzdsek6l sz6l6 2015. dvi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszig 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1 . dvi CLXXXX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a

Polgriti Ttirv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
{gazari j o gszabitly ok ir6ny ad6ak.

Jelen szerzdd6st a Felek annak elolvas6sa ds 6rtelmez6se utiin. mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6vdhagy6lag irjdk al6.

Narypeterd, 20 19. 6v d-L-<-. h6nap f, nap

L!
Nagl'pcte rd Kiizszolgriltatri

l0

f""d

(^-,-

28


