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HULLADEKcazoAlxooAsr x6zszor,cAlrarAsr szrnz6ons

amely ldtrejdtt egyr6sa: Nag,vrity K6zs6g 6nkorm nyzata
szdkhely: 7912 Nagyw6ty, Kossuth u. 41.
PIR szrirn: 334879
ad6szim: 1 533 487 1 -2-02
k6pviseli: TSmciskdzi Srindor polgiirme ster

mint 6nkormrinyzat (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Duninttlli Kommundlis Szolg{ltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasdg
sz6khelye: 7612P6cs, Sikl6si tit 52.

cd gj egyz6kszama: 02-O9 -064 5 56

ad6szirna: I 1 5 4 1 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ sziima: 100468989 /P6cs-Ktikdny Region6lis

Hullad6kkezel6 K6zponV
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -381 1 -57 2-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigYvezet<i

mint K6zszolgiiltat6, a tovribbiakban: Kdzszolgdltat6

miisrdszt:

id6re kdtend6 szerz6d6s eset6n a

hosszabb id6re k6tend6 szerzodis

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdziitt az alulirott helyen 6s napon iv al6bbiak

felt6telek mellett:

Szerzodi5 felek jelen kdzszolgaltatrisi szerz6d6s megk<it6sekor figyelembe vett6k a

ttirt"rr"rre."r,t6l sz6l6 2015. 
"dvi 

GXLIII. tv. 15. $-at, mely szerint a kdzbeszerz6si

drt6khatrirok:-'"j-"*"p"i 
uni6s jogi aktusban meghatarozott k6zbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6st

6rtikhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);-^ill 
lorpon i k6lts6gvet6sr6l s2616 t6rv6nyben meghatirozott ktizbeszerzdsi 6s koncesszi6s

beszerz6si 6rt6khatarok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtekhat6rok)'"-O;;"gy;r 
beszerzisi tiiLrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti

fo)ir"g*t6rOf szOl6 torvenfben 6vente kell meghatarozni. Az egyes beszerzesi t6rgyak

"*teUZ. 
alkalmazand6 - (2) bekezdes szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban- meghatarozott -

,rlo, Jrteuruta.okat a mindenkori k6lts6gvet6si t6rv6nyben 6vente r6gziteni kell.

a ru,. rz. $ (3) bekezdese szerint a siolg6ltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,

amely nem taftalmazz: a teljes dijat:

a) hatirozott id6re, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb

szerzodes id6tartama alatti ellenszolgiiltat6s;

b) hatlrozatlar id6re kdttitt szerzod€s vagy n6gy 6vn6l

eset6n a havi ellenszolg6ltatris neg}wennyolcszorosa'

A Magyar Kdztarsasrig 2019. 6vi k6lts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. $ (1)

t"t.ra]r" ,tigriti, hog! a Kbt. 15. g (l) 6'ekezd6s b) pontja szerinti nemzrli k6zbeszerz6si

Zi&t^tiizoTg.ianu#t-.;etot szolg6ltatris megrendel6se eset6ben: 15'0 milli6 forint'

Felekmeg6llapidak,hogyfentiekalapjanjelenszerz6d6snemesikakdzbeszerz6sieljariis
hatirlya al6.
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Szerz6d6 Felek a telepiil6si hullad6k gytijtdsdre, sz6llitasra ds kezel6sre vonatkoz6
kiizszolgriltatiis folyamatoss6giinak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsegek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
v6grehajt6sara az alirbbi szerz6ddst k6tik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi iinkorm inyzatair6l sz6lo 2011.6vi CLXXXIX. ti;rvdny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi k6zi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kdr6ben
ell6tand6 helyi 6nkorm6nyzati feladatok kdz6 tartozik kiildndsen a hullad6kgazd6lkodris ds a
kiimyezet-egdszsdgiigy (kdztisztasrig, telepiildsi k6myezet tisztasrigrinak biztisitrisa, rovar- 6s
r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi cLXXXV. rdrv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezddse
szerint a telepi.ildsi dnkormrinyzat a hullad6kgazd6lkodasi kozszjgriltatris elli*Lsit a
kdzszolgdltat6val kdtdtt hullad6kgazddlkodrisi kdzsiolgaltatrisi szerzhd6si6,i, tiao.itlu.

1.2. Jelen szerz6dds az Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete 2gr2or9 (vII.l 7.) KT.sz.
halitr ozata alapj inj 6tt l6tre.

l'3' A jelen szerz6d6s c6rja, hogy Nagyvrity K6zs6g kiingazgauisi teriilet6n azingatlantulajdonosoknril, birtokosoknil, iasznril6knal - (a ioriuuiutu- egyiitt:ingatlanhaszn6l6) keletkez6 teleptldsi szildrd hulladdk kezerdsdre fennrilr6 kdzszors{iltatrissar
kapcsolatban -_ a hauilyos jogszab,ilyoknak megfeler6en---;-o;k;"{r;ii e, uKdzszolgfiltatf k6z6tti kapcsolatot, a Feiekjogait 6s"kdtelezettse geit szab6ryoz,a."

2.
2r1.. A7 -onkormdnyzat megbizzz a Kiizszorg rtat6t az arihb meghatiirozott feladatokelv6gz6s6vel:
N.:g.ryitv K9':dgk1zigazgatisi_1:Jrilet6n a telepiildsi hulladdk begvujr6s6ver €s elheryez6scdtdb6l tdrt6n6 rendszeres elszdllitrisiival a szeiz6ddsben rdgzitett id6tartamban, valamintkezel6s6vel ds 6Lrtalmatlanit6siival - a Mecsek-D.iva Hullad6k[azdakodis p."g.".'"rrtor_
ds l6tesitm6ny6llomriny6nak igdnybevdteldvel-, k6zszol96rtatdsi szerz<id6s keretdben:

- yeryT hullad6k ryiijt6se, sz6llit{sa, kezel6se heti I alkalommal- lomtalanit{s 6vente I alkatommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgrfijt6s

2'2. A Kdzszorgartat6 a 2.1. pontban meghatrirozott feladatok elv6gz6s6t 2020. janurir l_jdnmegkezdi.

2'3' A jeler szerz6d6s alapjrin a K6zszorg6rtat6, a Ht.-ben, iretve az ide vonatkoz6jogszabrilyoknak 6s az dnkormdLnyzati ren-deletnel megfeleroen nrerorugor- lolo.urt
]!igv".rlt Kilzslg klzigazgatasi_teriiletdn a telepiil6si hullad6k gnijtls6re'e, t"'rlie.e."irdnlul6 kdzszolg:iltateisok ell6tAs6ra.

A kdzszolg6ltatris megnevez6se: telepiil6si hulad6k gyrijt6s6re 6s kezelds6re i.inyur6kdzszolg6ltat6i feradatok ell:irdsa, amely kite{ed a .r"^ t"ii d.r"t", szem6ly inguti.rrr^.raroa haztartasi hulladdkhoz hasonl6 hullaidk r6sz6t k6pez6 vegyes hu ad6kiira is, a Ht. 39.$ (3)bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolgriltatris teljesitdsdnek teriileti kiterjed6se: Nagyviity Kdzsdg kdzigazgatesi terulet6n.
A kdzszolgiiltat6s kiirdbe tartoz6 hulladdk elhelyez6se ds kezel6se: a Kdkdnyi Regionrilis
Hullad6kkezelo Ktizpontban vagy ritrak66llomason, illetve mds, k6myezetv6delmi, mrik6ddsi
enged6llyel rendelkez6 hulladdkkezel6 l6tesitmdnyben.

3. AzOnkormrlnyzatkiitelezetts6gvdllaldsa

3.1. Az dnkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolgiiltat6s etkitilsiira a Kiizszolgriltat6nak
kiziir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkormrinyzat kdtelezettsdget vrillal :

- a kdzszolgriltat6s hat6kony 6s folyamatos elldtdsii.iroz a Kiizszolgdltat6 szitmdra

sziiks6ges informrici6k ds adatok szolgriltat6srira,

- a kozszolgriltatiis ktirdbe nem tarlozo hullad6kgazdrilkodrisi tev6kenys6gek

k6zszolgiiltatrissal tt rt6no risszehangol6sdnak elosegit6s6re,

- a kdzszolgdltat6snak a telepiil6sen vdgzett miis kdzszolgriltatrisokkal val6

6sszehangokisrinak elosegitesdre,
- a Kiizszolgr{ltat6 kizi.r6lagos k6zszolg6ltat6si jogdnak biaositiisara,
- a tetepiil6s kozszolgriltatiis ig6nybev6tel6re k<jtelezett ingatlanhasznil6i vonatkozas6ban

n6v- 6s cimjegyzdk ataddsAra, adategyezetdsre,
- kedvezmdny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolgdl6 adatok 6tadiis:ira,

- az onkormrinyzat riltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 kdlts6gek megt6ritds6re a Koordiniil6 szerv sz6m6ra.

- a telepiildsi igdnyek kieldgftdsdre alkalmas hullad6k gyiijtdsdre, szrillitdsrlra, kezel6s6re

szolgrilo helyek es l6tesitmdnyek meghatiirozdsdra. Ennek keret6ben kijel6li - a

Kiizizolgr{ltat6val egyeztetve - azokat a gyiijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a 
-Ktizszolg6ltat6 

ritvegye kdzteriiLleten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l.

mely ingatlanokioz a Kdzszolgiltatt6 riltal alkalmazott gdpj6rmiivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszallit6 jarmii sz6m6ra megfelelo irtviszonyok biztositasdra, (kiil<in6s

tekintettel a t6li h6- 6s sikossrig-mentesit6sre. valamint a k6ztt 0rszelvdny6be bel6g6

fadgak levdgris6ra),
- a kozszolgriltatrisi szerzodds kdzzdtdtelerol a helyben szokdsos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elkultinitett hullad6kgyiijt6si rendszer hetyi felt6teleinek

megszervez6s6rol.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) Akcizszolgiiltat6gondoskodik:

- A hedartAsban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egYszer

(Udijlo es idoszakosan hasznrilt ingatlanok eset6ben az ellit6si idoszak 6 h6nap -
aprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapiin az ingatlanhaszn6l6k

r6sz6re az 6ves hullad6kgazd6lkodiisi k6zszolgiiltatasi dij 50%-at kell meg6llapitani.)

ii. Elkiildnitettengyiijtdtthutladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
tdrtdno dsszegytijt6sdrol, elszalli6stir6l 6s keze16sd16l.
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- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hriztartrlsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
dsszegytijt6s6rol, elszrillitrisrlr6l ds kezel6sdrol.

- Az altala iizemehetett hulladdkgyiijto ponton, hu addkgyiijto udvarban a hultad6k
6tv6teldr<il, cisszegytijtds6rol, elszriLltitrisrir6l ds kezelds6rol.

b) Adminisaratfv feladarok:
- kdnyvel6s, szirnvitel, bdrszimfejtds
- adminisztr6ci6, nyilvrintartiis, adatbrizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolgriltatris

c.) az onkorm inyzattal egyiittmiikridve a fogyasa6k szamitra kdnnyen hozz[flrheto
iigyf6lszolgrilat 6s trijdkoztatiisi rendszer mrikrrdteidse (Kdzponti iigyfdlszoigrilat cime: 7632
P6cs. Sikl6si [r 58.), valaminr a ki5zszolgdltatitssal kapcsolatos lakossagi tdjdkloaatds.

4.2. A Ktizszolg:iltat6 k6relezetts6get vrillal toviibbii:
c) a kdzszolgiiltatiis folyamatos ds teljes k<irii elliitdsrira,d) a kdzszolgriltatiis meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6s6re,e) a kdrnyezetvddelmi hat6s6g rirtal meghatrirozoit min6-sftdsi o.aaty szerintikdvetelmdnyek biaositasiira 6s u .ir.r.itdri enged6ly hu addkgazdrilkodrrsi

kdzszolgiiltatiisi szerzodds hatiilyossiigrinak ideje alatti foty-amatos megr6t6re,"f) a kozszolgriltatas teljesitds6hez sziik#ges mennyisdgii di min<is6gfl ifumti, g6p, eszxoz,
berendezds biaositiisrira, a sziiksdges ldtszfunt ei tepzettsegu szakember alkal mazAsdra,g) a 

_ -kdzszolg6ltat6s folyamatos, biaonsiigos 6s b<ivithit6 teljesitdsdhez sziiks6ges
fejlesadsek 6s karbantartiisok elvdgz6sdre,

h) a kdzszolgiiltatils k6r6be tafio;6 hulladdk kezel6s6re meghatiirozott helyek ds
l6tesitmdnyek ig6nybev6teldre,

i) nyilvrintartrisi rendszer miik<idtetds6re 6s a kdzszol96ltatris teljesitds6vel 6sszefiigg6
adatszol96ltatds rendszeres teljesf tdsdre,j) a nyilvdntartrisi' adatkezeldsi 6s adatszolgriltatdsi rendszer tdtrehozisiihoz 6s folyamatos

_ m[ikddreresdhez sziikseges felrdtelek biztoiitrisrira,k) a fogyasa6k sz:imrira kdnnyen hozziferhetiS tigyfdlszolg6lat 6s t6jdkoaatrlsi rendszer
miikddtetdsdre,

l). a fogyaszt6i kifogrisok 6s dszrev6terek erintdz6si rendj6nek megii[apit6siira,m) a tev6kenys6g elkitrisrihoz sztiks6ges biaositriLssal renielkezik,"am"iy -"gi"l"to fedezetetnyrijt a felel6ssdgi kdrben bek6vetkezett Onkormrinyzatnak okozott 
'esetleges 

ke.ok
enyhft6s6re,

n) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gytijtds6hez az ingatlanhasznril6 legakibb 2 kiilctnb<tz6
rirmdrtdkri gyiijt<leddny k<iziil vrilaszthasson,

o) tiibblethullad6k elhetyez6s6t szolgrit6, a Kdzszolgriltat6 riltal bizositott zsiik
forgalmazrisara,

p) a Mecsek-Dniva Hulladdkgazdrflkodrisi program eszkd,z- ds rdtesitm6ny rillomrinyrinak
hasznrilatara.

1- 5.1=:t^e_r],1t6 hullad6kgazdrilkodrisi enged6ly6nek szima: oKTF-Kp/2s38 -1012016,PE/KFT/6055-3 t2017, PE1KTFO/155-7 t2018, PE,KTFO/0036 3_2t201g.
A Kdzszolgdltat6 megfelel<is6gi vdlemdny6nek sziima: Kp/3g63 3_St20t9
4- K6zszolgiiltat6 min6sit6si engeddlydnek szirma: pE/KTFo/0572 7 -2r20rg.,PEiKTFO/04759 -6 t 2019.

A^ ,.---
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5. Mentesiil a Kiizszolgriltatri a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezetts6g6t6l vis maior
esetdn, tovabbii, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megk6zelit6s6hez olyan

irtviszonyokat /h6- ds sikossiig mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan a k6zrit/, amely a

Kiizszolg6ltat6 g6pjrirmtiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgriltat6 az akadirly eth6rukis6t kdvet6 tegkdzelebbi szrillit6si napon k6teles

szolg6ltatni, mely alkalommat k6teles az elozo elmaradt sz6llitasi napokon felhalmozirdott

mennyis6g telepiildsi hulladdk elsziillitas6ra is.

6. A Kiizszolgiltatri jogosult megtagadni a hulladdk elszallitris6t:

- az 6nkormrinyzat rendeletdben el6im6l elt6r6 trirol6eddny kihelyez6se esetdn.

- ha a trirol6eddnyben a teleptildsi (kommunt{lis) hulladdk kdr6be nem tartoz6 anyag

keriih elhelyezesre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pilesi t6rmel6k, illlati tetem. mar6, m6rgezo

anyag. elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k. gy{rl6kony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedetmii' sirlyt ttrgy, amely vesz6lyeZeti a

hullad6kszriltit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszseg6t, vagy megrong6lhatja a

gyiijtoberendez6st, kezal6 berendez6st. illetve ii(almatlanitdsa sor6n veszdlyezteti a

kOrnyezetet.)
- a hulladek nem a szabv6nyos, zrirt trirol6ed6nyben, illetve nem a K6zszolg6ltat6t6l

v6s6rolt jelzett zstikban keriil kihelyez6sre.

- a hulladJk oly m6don keriil kihelyez€sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s

vesz6lye lenndll (nem lezrirt. illetve seriilt ed6ny)

- ha a trirol6eddny kririil szab6lytalanul. annak mozgatilst 6s iir(t6st akadrilyoz6 modon

t<ibblethultaddk kertilt kihelyez6sre
-amennyibenatrirol6eddnyekjelzdsebevezetdsrekeriil.atarol6eddnyekmatricrij6nak

hidnya, illetve s6riil6se esetdn.

7. Azalv6llalkoz6 / teljesit6si seg6d i ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgirltat6 jogosult alvdllalkoz6(ka)t igdnybe venni' A Kdzszolgiltat6 az

alv6llalkoz6 iglnybevdielEt kdteles az Onkorminyzat sz:irn6ra bejelenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgdltat6 rigy felel.

mintha maga jrirt volna el.

8. A Kiizszolgdltatds teljesit6s6vel 6sszefiigg6 adatszolg6ltat6s biztositasa €rdekeben a

iiizszol96ltat6 az"l.i pontban meghatdrozott szol96ltatrisi teriiletre vonatkoz6an elkijl6nitett

nyilvrintirt6si rendszert kdtetes veietni, mely tartalmazza a szolg6ltatrisi teruletrol elszrillitott

6s iirtalmatlanitott telepiildsi hullad6k mennyis6g6t'

9. A kozszolgiiltatas i96nybev6teldre k6telezetteknek a kdzszolgahatas teljesit6sevel

kapcsolaros minoigi 6sz."i6teleit. kifog6sait irasban a Kdzszolgdltat6 sz6khelydre (7632

pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pi 176. postacimre kell cimezni. ds a Kiizszolg6ltat6

kdteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanut intdzked6sre kdteles a

Kiizszolg6ltat6 k6myezetszennyez6s ese[ben, ha az a kdzszotg6ltatiisi tevdkenysdg6vel

okozati 
"<isszefiigg6sben 

van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi

hullad6kkezel6si-kdzszolg6ltat6s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogasolja, a

iiizszolgiltat6 30 napon belfil kdtele; az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitdse mellett-

az 6nkormf nyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgriltatrisdija
10.1. A hulladdkgazdritkodiisi kcizszotg6ltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmii-
szabriLlyozrisi Hivatal javaslatrinak figyelembevdteldvel az illetdkes -ini.a". rendeletben
rillapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrfur az f.llami hultad6kgazdrilkodesi kdzfetadat keretdben az 6llam beszedia k6zszolgriltatiisi dijat 6s kifizeti a k6zszolgdltat6knak a hulladdkgazdrilkodrisi
k6zszolgdltat6si dij megrillapitrisddrt feleliis miniszter riital meghatiirozott szolg6lt-ataisi dijat,
Az dllam e feladatainak ell:itdsrira koordindl6 szervezetet (a tovaibbiakban: Koordindl6 izerv)
hoz l6tre.
A helyi kOzszolgriltat6, a telepiil6si <inkormrinyzat, valamint a hu addkgazdrilkodrisi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6i iniormrici6t, ami a Koorlin6l6 szerv
feladatk6rdnek gyakorlisiihoz sziiksdges.
A.minisaer 

-rendeletben 
rillapitja meg a beszedett kcizszolgriltatrisi dij felosztrlsrinak elv6t. Aminiszter a Koordinril6 szerv javaslatinak figyelembevdti6ver rendele$; ;ildtj;."g 

"Koordin6l6 szerv iihal a krizsz.olgriltat6nak fizet!nd<i szolgriltatrisi dijat.

10.2 A k<izszolgertar6 6lral arkarmazou k6zszolgiiltatrisi dij megr rapitrisa a Ht.46_4g.g 6s91.9, valamint a 6412008. ([r.28.) Korm. rendereirendelkez6sein& megfererilen tdrt6nt.

a) A termdszetes szemt!ly ingatlanhaszndlik dltatfizetentl6 lakosstisi diiak;
A. termdszetes s.zem6ly ingatranhasznrir6k tekintet6ben a kdzszolg6ltatrisi dijfizetdsik6telezettsdget az Onkormrinyzat teljesiti.

*a 385/2014' (xll 3l ) Korm' rendelet 
.s.zerint .lak6ingatlant egyedul ds eretvitelszeriien haszndlo termdszetesszemdry ingarranhasznel. reszdre, a terepurdsi onkorm6iyza, ir"iii"i* igazo'is alapj6n.

I l0 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
I 100 literes ed6nr.:

98,. Ft + AFA
107,- Ft + AFA
985.- Ft + AFA

110 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,_ Ft + AFA
lI00 literes ed6ny: g87,_ Ft+ AFA

d) Tr)bblethulladdk gytijtdsdre szolgril6 zsdk 6ra: 361,_ Ft+Afaldb.

szerz6d6 Felek az 6ltarrinos. forgarmi ad6 megfizetdse tekintel.ben mindenkor a hatrilyosAFA-tdrvdny rendelkezdseinek m-gfelel6en jrimlk el.

E gys6gnyi 
-ii 

rit6si dij
(Ft + Afa)

110-120 Iiter

'azddl kodd s zerve ze t e k) di i ai ;

'4"" '--

Ed6nym6rct Hiiztart{sok szdma
(db)
120 88,-

80 liter 0 65,-
60 liter* 0 49r



ll, Allami hultad6kgazdilkodisi kiizfeladat-ell6t6s
ll.l Az rillami hullad6kgazdrilkoddsi kdzfeladat ellatasera ldtrehozott szervezet
kijel6l6s6rol. feladatkdrdr<il, az adatkezel6s m6djriLr6l, valamint az adatszolgriltatrisi
k6telezeusdgek r6szletes szabiilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjiin a Kormany a Hr.32lA. $ (l) bekezddsben
meghatiirozott feladatokra Koordindl6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hultad6kgazd6lkodrisi
Koordindl6 6s Vagyonkezelo Zrirtkdrilen Mukddo R6szvdnytrirsasiigot jel6lte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ttatrisi dijakra vonatkoz6 szrlmliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatris atapjrin 6llitja ki. A kdzszolgriltat6 hiiinyos vagy

kdsedelmes adatszolgriltatrisa esetdn a Koordiniil6 szerv a nem megfelelo adatszolgrilut6ssal

drintett ingatlanhasznril6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv riltal legut6bb kisz6mldzott

kdzszolg6ltat6si dij16l rillit ki sz6ml6t. Az ezzel6sszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n

minden helytrilldsi kdtelezettsdg a Kdzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgiiltatrlLsi

dijkiildnbitzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a k<jzszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes

szolgriltatrisi dijba beszimitja. A kdzszolgiiltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgaltates:ib6l

eredo, a Koordindl6 szerv riltal nem megfelel<i adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6( a Kdzszolgriltat6t terheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordiniil6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l

kiindulva megrillapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kdzszolgriltatrisi dijfizet6s

meghat6rozva az adalszolgitllatilsban. ugyanakkor vdlelmezhet<i, hogy az ingatlannal

Ossiefiiggdsben teljesit6s tdrtdnt. A Koordindl6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot

kdmi ai illetdkes hat6s6gr6l a 20. g (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatrisb6l hirinyzo

ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megiillapitrisa 6rdek6ben.

A fentiek alapj:in riigzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megki.ildi a

k<izszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgaltat6t, hogy a megktilddtt ingatlanokon vdgzett

szolgriltitasrinak megfelel6en korrigrilja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgaltatist

legkds6bb az drtesit6s kdzhezv6tel6t k6vet5 8 napon bel0l.

A"korrekci6t kdvetoen - a kdzszolgiiltat6 eltdr6 adatszolgaltattisa hirlnydban - a Koordinrilir

szerv a k6zszolgriltatrisi d(jat az ingatlantulajdonosnak szitmlivza ki '

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisziimkizol es az ingatlanhaszn6l6 dltal hatiiridon beltil ki nem

fizetett kdzszolg6ltatrisi dij behajtrisa 6rdek6ben int6zkedik.

ll.S A Kdzszotgriltat6 rdszdre a k6zszolg6ltatdsi szerzoddsben rdgzitett feladatok elletasedrt

a Koordindl6 szerv a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgiltat6si dij meg6llapitrisddrt felel6s

miniszter 6ltal meghatrirozott szolgeltatiisi dijat fizet.

I 1.6 A k6zszolgriltat6 az Onkormrinyzat, mint elkitris€rt lelel6s riltal kiadott

tetjesitisigazoltissai igazolja, hogy a k6zszolgriltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifogdsa nem

.".tilt f"-1. A teljesil6sigazolasnak a kdzszolgdltat6 riltat a Koordiniil6 szerv r6sz6re a

rendszeres adatszolgaltatris keret6ben tiirtdno megkiilddse a szolgiiltat6si dij fizet6s6nek

feltdtele.
Az $nkormrinyzat k6teles a teljesit6sigazokist a Ktizszolg6ltat6 r6sz6re a teljesitdssel drintett

idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az onkorm inyzal a teuesit6sigazoles

kiadiisdval alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, lgy a k6zszolg6ttat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo k6riit az Onkorm 6nyzat fel6 6rvdnyesiteni'

(^"*
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ll.7 A szolgiiltat6si dijban a hullad6kgazdrilkodrisi krizszolgriltat6s teljes kcizvetlen k<iltsdge
megt6ritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik irgy,
hogy a kdzszolgdltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv dltal kijeldlt
szervezetnek iitadni. A haszonanyag-drtdkesit6sbcll eredri bevdtel a Koordinrll6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordinril6 szerv a hulladdkgazddlkodrisi kdzszolgdltat6si szerz6d6s Ht. 9218. $ (2)
bekezd6s szerinti megfele16s6gdt vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (4) bekezddse alapjin az 0nkormdnyzat a k<izszolgiiltatdsi szerz6ddst
annak megk6tdsdt vagy m6dositrisiit k<ivetoen haladdktalanul, de legkds<ibb 8 napon betiit
elektronikus riton megktildi a Koordinril6 szerv r6szdre.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6ddst 2020. januir 01. napjrival kezd<id<i hatrillyal, hatarozott id6re,2029.
december 31. napjrlig kiitik.

Felek a szerz6ddst k6z6s megegyezdssel, csak irAsban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolg:iltatisiszerz6d6smegszfin6se
A kdzszolgiiltatiisi szerz<idds megsziinik
a/ a benne meghatarozott id6tartam lejrirtrival,
b) a Kdzszolgirltat6 jogut6d ndlkiili megsziin6sdvel,
c'l el6ltrissal, ha a teljesit6s m6g nem kezdod<itt meg,
d) felmondissal
e/ a felek kdzds megegyez6sdvel.

13.1. Az onkormdny zat a kIzszorgriltatrisi szerz6d6st a polgriri r6rv6nyk6nyvben
meghatrirozott felmondiisi okokon tflmen<jen akkor mondhatja fel, ha i rcor".otgiiii(, '- a hulladdkgazd:ilkodrlsi kdzszolg6ltat6s elliitrisa soriin u k6-y.r"t vddelmEre vonatkoz6jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi ddntds el<iirisalt sflyosan ."g.e.t"it., e,

ennek t6ny6t a bir6srig vagy a hat6srig joger6sen megrillapitotta;- a szerzod6sben megiillapitott kdtelezettsdgdt neki fetr6hat6 m6don silyosan
megsdrtette;

- a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgiiltatiisi szerz<iddst az onkormriuryzar felmondja, ha aKtizszolgiiltat6 nem renderkezik minositdsi engedd[yel uug, ,n"gi"i;ioregi
v6lemdnnyel.

!3.2 A K6zszolgiiltat6 a polgriri rdrvdnyk<inyvben meghatirozottakon tilmen6en a
kdzszolgiiltatiisi szerzriddsr akkor mondhada fei, ha- az Onkormiinyzat a kdzszolgLiltatriii szerzoddsben meghatdrozott kdtelezettsdgdt - a

K6zszolgriltat6 felsz6litrisa ellen6re - sflyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolgrlliatonak
krirt okoz' vagy akadaryozza a hulladdkgazd6rkodrisi kdzszolg6ltat6s teljesit6sdi; vagy- a kdzszolgirltatiisi szerz6d6s megk6tds6t kdvet<ien hatr yba tep"tt logrruuaty u
kdzszolgriltatrisi szerz6d6s 

_ 
lartalmi eremeit rigy v rtoztatja -"g, 

" nigJ L u
Kdzszolgriltat6nak a hullad6kgazdrilkod6si kcizszo'lgriltatris szerz6ddsizeni i"f.;"s,er"
kdrdbe tartoz6 ldnyeges 6sjogos 6rdekeit jelent<is m6rtdkben s6rti.

13:3 Ha a hullad6kgazdrilkodisi szerzriddsr a k6zszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi
iinkormiinyzat halad6ktalanur gondoskodik az ij kozszorgiitat6 kivi asaiisri,r6r.

.&*,.--



A fentiek teljesiildse esetdn a kdzszol96ltatiisi szerz6d6s felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmondasi ido alatt a Kdzszo196ltat6 a hulladdkgazdrilkodrisi k<izszolgriltatiist v6ltozatlanul
elldtj a.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, itletve, ha a szerz6dds

neki felr6hat6an sziinik meg. az Onkormanyzat az dves kdzszolgdltatrisi dij 50%-6nak
megfelelo meghiusul6si k6tb6r fizetds6re k<jteles.

14. Eljrirds a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k6zszolgdltat{si szerz6dds megsztndse vagy megsziintet6se eset6n a Ktizszolgdltat6 az rij

k6zszolgiiltat6 kiv6laszris6ig, de legfetjebb 6 h6napig a kdzszolg6ltatast viltozatlanul ell6tja.

A hutlad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltat6si szerz6dds megszi.in6se eset6n a kdzszolg6ltat6s

elliitrisdval kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvdntart6sait a Kdzszolgdltat6 a

telepiil6si <inkorm6nyzatnak a k<izszolgiiltatrlsi szerzod6s megsziindse napjdn 6tadja.

15. Jogvit6k int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az

sor6n igyekeznek rendezni.
esetleges jogvi1akat elsosorban az egymds kdzdtti tiirgyalasok

Amennyiben a jogvitdt a Felek tdrgyalds [d6n 60

elliiriis lefotytatrisrira a Pdcsi Jdrrisbir6sag. illetve
illet6kess6gdt k6tik ki.

napon bel0l nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
6rtdkhatart6l fiiggoen a Pecsi Tdrv6nyszdk

16. lirtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irrisba kell

foglalni.
A izerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az 6nkorminy zat r€szdrol:
n6v: Hesi6th46zdne polgarmester $ 6"^;)'ii- S{'a-''" i"'- ' A'"^'"^-

relefon:06-731346-022 \J

e-mail : nagypeterd@hotmai I.com

a Kiizszolgiltat6 reszdr6l :

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

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t. telefonsz6m6t stb.) a Felek kizAr'lag a

,r.rr'od6, tetjesit6s6vel 6sszeliigg6 kapcsolattartris c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egy6b jogos erdekek 6rv6nyesitdse 6rdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezeles soriin a

t ip".otO-aO ;ogr zabiiyok di adatv6delmi szabitlyzatalk rendelkez6sei szerint jdmak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazd:ilkod6si Program
A Kdzszotg6ttat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt

keret6ben megval6sut6 t6tesitm6nyeket 6s eszkdz<iket a kcizszolgdltat6s teljesitdse kapcsdn.

Felek k6telezenseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Tan6,cs hatilrozatainak.

(-"



18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz<id6s briLrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6srig
annak drvdnytelensdg6t rillapitja meg, irgy a szerz6dds t<jbbi rdsze 6rv6nyes 6s
kik6nyszeritheto, kivdve, ha an6lktil brirmelyik F6l a szerz<iddst nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerzoddsben nem szabrilyozott kdrd6sekben els<isorban a hulladdk6l szblo 2012. 6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kdzbeszerzdsekr<il sz6l6 2015. dvi CXLIII. t6rv6ny (Kbt.), a
Magyarorszig dnkorminyzatair6l sz6t6 2011. dvi clxxxx. t6rv6ny (M6w), valamint a
Polgriri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
tryazati j o gszab Alyok i rilnyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvasdsa ds drtelmezdse utiin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vrihagy6lag irj6k ali.

Naryvdty, 2019. 6v +tr.
sI
, L1

Naryv:ity Kiizs6g dnkorm aiyzita Kiizszolg:iltatri
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