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HU LLADEKc.tzoAxooAsr xozszor,cAlrarAsr sznnz6oss

amely ldtrejdu egy16szt: Nyugotszenterzs6bet Kiizs6g Onkormr{nyzata
sz6khely: 7912 Nyugotszenterzs6bet, Szabadsag utca 33.
PIR szrim: 334880
ad6sziim: I 5334888-l -02
kdpviseli: Vincze Baliizs polgiirmester
mint cinkormrinyzat (a tovribbiakban: 6nkormrinyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommun6lis Szo196ltat6
Nonprofi t Korlrtolt F elel6ss6gfi T6rsasrig
sz6khelye: 7632 Pdcs, Sikl6si ut 52.
cdgj egyzdksziim a: 02 -09 -064 5 5 6
ad6sziima: 1 I 541 587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ szdrma: 100468989 /p6cs-K6k6ny Regionrllis
Hullad6kkezelo Kcizpont/
KSH sziima: I1541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bi16 Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolgiiltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgriltatri

miisrdsa:

- . . . 
tovribbiakban egyiitresen: Felek - krizdtt az arurirott heryen ds napon az araibbiakfelt6telek mellett:

szerz<ido felek jeren k.zszolg6rtatiisi szerz6d6s megk6tdsekor figyerembe vettdk akcizbeszerzdsek6l sz6r6 2015. dvi CXLIIT. tv. rs. l-at, mely szerint a kdzbeszerz6si6rtdkhatrirok:

. o)..""'9p?i uni6s jogi aktusban meghatdrozott kcjzbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerz6sidrtdkhat6rok (a tovribbiakban: uni6s drtdikhatrirok);

, b) a kozponti kdltsdgvet6srol s2616 tdrvdnyben meghat6rozott k6zbeszerzdsi 6s koncesszi6sbes^zerzdsi 6rtdkhatrirok (a tov6bbiakban, nemzeti e.te?f,rij."tl.
(3) Az egyes beszerzdsi tdrgyak esetdben alkarmazanJJ nemzeti 6rtdkhatiirokat a kdzpontikciltsdgvetdsrcil sz6l6 t6rv6nyben dvente t.tt -"gnuiaroroi. Az egyes beszerzdsi tiirgyakesetdben 

-alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eurzpai uni6s jogi 
"[i"ru- -"e;riarlr.u -uni6s drt6khatrirokat a mindenkori. kcirtsdgvetdsi tcirvinyben 6vente r.gziteni kell.A Kbt lT' $ (3) bekezd6se szerint a siolgrittat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerz<id6s esetdben.amely nem taflalm zza a teljes dijat:

u) hat'rozott id<ire, n6gy dvre vagy anniil rdvidebb id6re kdtend6 szerziidds eset.n aszerz<idds idritartama alatti ellenszolgiiliatris:
b) hatarozatlan id6re k6t6tt rr..rodd. vagy ndgy dvn6l hosszabb id<ire kdtendci szerz<iddsesetdn a havi ellenszolgriltatris negyuerrnyol&o.osa.

A Magyar Kdarirsasiig 2019. dvi k6ltsdgvetds6r6l sz6l6 201g. evi L. r.rvdny 72. g (r)bekezdese r<igziti. hogy a Kbr. r5. $ tl) b'ekezaes ui pon'tJu ,r.,intr nemzeri kozbeszerzesidrtdkhatrir 2019. januar r -j6t6r szorgriltatiis ..g..ra"teJ. 
"."t6ben: 

l 5,0 milli6 forint.

ff,';[fl::''"0'tjek, 
hogv fentiek alapjrin jeren szerz6d6s nem esik a kdzbeszerzdsi eljrirris
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Szerzod6 Felek a telepiil6si hullad6k gytijtdsdre, sziillit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
kiizszolgrlLltatris folyamatossiig6nak biaosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hulladdkhoz kapcso[6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormiinyzati rendelet

v6grehajtrisiira az alibbi szerzoddst kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1 l. Magyarorszag hetyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. ttirv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok k6r6ben

ellitand6 hetyi 6nkormriLnyzati fetadatok kdzd tartozik kiil6ndsen a hullad6kgazdrilkodiis 6s a

kdmyezet-eg6szs6giigy (k6aisztas6g, telepiil6si kdmyezet tisaasiiganak biztosit6sa, rovar- 6s

rrigcs616irtds).

A hulladdkr6l szolo 2012.6vi GLXXXV. t6rv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a telepiilesi dnkormdnyzat a hutlad6kgazdalkodasi k6zszolg6ltattis elltitiis6t a

ktizszolgrlltat6val k6t6tt hutlad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatrisi szerz6dds utjrln biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilete 32l2019. (VII.l7.) KT.sz.

hatiirozata alapjdn jdtt ldtre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Nyugotszenterzs6bet -Kcizsdg 
kdzigazgat6si teriilet6n az

ingattantutajdonosokntil, 
- 
birto[osoknal, haszn6l6kn6[ (a tov6bbiakban- .. 

egyiitt:

lniutf unf,us^afO) keletkezd telepiilesi sziLird hulladdk kezel6s6re fenn6l16 k<izszolgriltatrissal

ka'pcsolatban - 
' a hatrllyos jogszabrilyoknak megfeleloen - az Onkorminyzat 6s a

Kizszol96ltat6 k6zdtti kipcsoiatot, a Felekjogait 6s kdtelezettsd geit szabhly ozza.

2.
i.t. l, Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolg6lta t6t az alibb meghadrozott feladatok

elv69z6s6vel:
Nyulotrr"nt..rr6bet K6zsdg k6zigazgat6si. tertilet6n a telepiil6si hullad6k begy.iijres6vel ds

"ri.,"iy"re, 
cdlj6b6l rdrt6n6 ierdsrlrer- 

"t.rallit6s6val 
a szerz6d6sben r6gzitetr id6tartamban'

,"i"n-,i", kezeidse.,el 6s 6rtalmattanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program

eszkiz- 6s l6tesitm6ny6llomrinyrinak i96nybev6tel6vet-, k6zszolgaltat6si szerz<ides keret6ben:

- veryes hullad6k ryiijt6se, sz6llit6sa' kezel6se heti I alkalommal

- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elkiitiinitett/szelektiv/ hullad6kryiijt6s

2.2,AKizszolgiiltat6a2.l.pontbanmeghatarozottfeladatokelv6gzds6t20lg.jriliusl.jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjiin a Kiizszolg6ltat6' a Ht'-ben' illetve az ide vonatkoz6

jogszabrilyoknak e. a, tinfo.nlanyzati ren"cleletnek megfelel6en .ki?i.gl1g"rT. 
jogosult

'Nfugotszenterzsdbet Kiizs6! k,zigazgatisi .teriilet6n 
a telepiildsi hullad6k gyfijt6s6re 6s

rczetese.e irri.Lnyul6 kdzszolg6ltat6sok elldtas6ra'

A kdzszolgilltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re 6s kezelds6re irri'nyul6

f.or.r"igaf ,"',oi feladatoi eltritiisa, amely kiterjed u n"- t...d.r"tes szem6[y ingatlanhaszn6l6

a h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdsz6t k6pez5 vegyes hulladekrira is, a Ht' 39 $ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolgriltatris teljesitdsdnek teriileti kilerjed6se: Nyugotszenterzs6bet Kdzseg
kdzigazgatdsi teriilet6n.
A k<izszolgilltatris kdrdbe ta(oz6 hutlad6k elhelyezdse 6s kezel6se: a K<)k6nyi Regionrilis
Hullad6kkezel6 K6zpontban vagy ritrak6rillomiison, illetve m6s, kdrnyezetvddelmi, miikdd6si
engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezelo l6tesitmdnyben.

3. Az.Onkormrlnyzatkiitelezetts6gv6llaLisa
3.1. Az Onkorm{nyzat a 2. pontban irt k<izszotgiiltatas etla6sAra a Kiizszolgiltat6nak
kizir6lagos jogot biaosit.

3.2. Az 6nkormrinyzat kritelezetrs6get vrillal:
- a kiizszolgitltatris hat6kony 6s folyamatos elLitrisrihoz a Kiizszolgilta t6 szAmira

sziiksdges informiici6k 6s adatok szolgiiltat6s6ra.
- a kcizszolgiiltatiis kdr6be nem tartozo hulladdkgazdrilkodrisi tevdkenysdgek

kdzszolgiiltatrissal t6rtdno 6sszehangoliisrinak elosegitds6re
- a k6zszolgiiltatiisnak a telepi.il6sen vdgzett miis kdzszolgriltatiisokkal val6

6sszehangoliisiinak elosegitdsdre,
- a Kiizszolg:lltat6 kizdr6lagos kdzszolgiiltatrisi jogrinak biaositiisrira,- a telepiilds kdzszolgiiltatris igdnybev6teldre krjtetizett ingatlanhaszn6l6i vonatkozisiiban

ndv- 6s cimjegyzdk dtadris6ra, adategyezetdsre,
- kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapjriul szolgril6 adatok 6tadrisiira.- az onkormiinyzar arrar renderetben, vagy egydb m6don biaositott dijkedvezmdny vagy

mentessdg miatt fermeriirci kciltsdgek megtdrit6sdre a Koordiniil6 szei szitmira, '- a telepiil6si igdnyek kieldgitds6re alkalmas hulladdk gyiijr6s6re, szrillitrisiira, kezeldsdre
szolgiil6 helyek ds l6tesitm6nyek meghatriroziiseira. dnnek keret6ben kijekili - a
Kiizszorgdrtat6val egyeaetve - ,azokat a gyiijtopontokat, amelyek arkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgrirtat6 iitvegye koaeruleten u t utuaetot uron 

'irgutunr,ur#ior,,or,
mely ingatlanokhoz a K zszorg ttat6 6ltal arkarmazott gdpjrirmrivel n"em tud uetruitani,- a 

. 
hulladdksza|ito jarmi'. sz6m6ra megfelel<i ritviszonyok biztositrisrira, ikironristekintettel a tdli h6- 6s sikossrig-mentesiidsre. varaminr a'krrzut iirszervlrfluJ'Lrogo

faiigak lev6grisiira).
- a kdzszolgriltatiisi szerzodds kdzzdrdteldror a helyben szok6sos m6don gondoskodik,- gondoskodik az erkiirdnitetr hu addkgyijtdsi rendszer tret-yi felt6teleinek

megszervez6sdr<il.

4. AKiizszolg6ltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k<izszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hriztartdsban kelelkez<i:
L

ll.
lll.

V_egyes hulladdk heti egyszer
(Udiil6 6s idoszakosan haszndrt ingatranok eset6ben az elretiisi idoszak 6 h6nap -6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se arapjirn az ingatranhaszndr6k
r6.szdre az 6ves hullad6kgazdr kod6si ktizszorgrirtat6si dij 5Oo/"-rit keI meg6[apitani.)
Elkiildnitetten gyiiit6tt hullad6k
Lom hullad6k dvente egyszeri alkalommal
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- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hdaartrisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyrijt6s6r6l, elsz6llit6sar6l ds kezel6s6r6l.

- Az Altala iizemeltetett hullad6kgyiijt6 ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hulladdk
etvdtel616l, osszegyiijt6s6r6l, elszdllitris6r6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvelds,szimvitel,b6rszamfejt6s
- adminisar6ci6, nyilvriLntart6s, adatbrizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatiis

c.) az Onkorm lnyzattal egyiittmrik<idve a fbgyasa6k szdmiira k<innyen hozzifdrheto
tigyfdlszotgdlat 6s t6j6koztatdsi rendszer mrik<idtet6se (K<izponti iigyf6lszolgriltat cime: 7 632

P6cs, Sikl6si u.58.), valamint a kdzszolgriltatiissal kapcsolatos lakossiigi trij6koaatris.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezettsdget viillal tovribbii:
c) a kdzszolgiltatiis folyamatos ds teljes kdrii etl6t{isera,

d) a kdzszolgaltatis meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisag szerinti teljesit6sere,

e) a kdmyezetvddelmi hat6sdg riltal meghatrirozott min6sitdsi osztaly szerinti

kdvetelmdnyek biztositesara 6s a minositdsi engeddly hullad6kgazd6lkodrisi

kdzszolgriltat6si szerz<idds hatiiLlyossrig6nak ideje alatti folyamatos megldt6re,

t) a kdzszolgiiltates teljesitdsdhez sziiksdges mennyisdgii 6s minosdgii jarmii, g6p, eszk6z,

berendezds biztosit6sdra, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzettsdgii szakember alkalmazris6ra,

g) a kdzszolg6ltatds folyamatos, biztonsagos 6s b6vithet<i teljes(t6s6hez sztiksdges

fejlesztdsek ds karbantartiisok elv6gzds6re,

h) a ktizszolgattatas k6r6be tartoz6 hulladdk kezel6sdre meghatarozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
i) nyilvantartrisi ienisr.r miikddret6sdre ds a kiizszolg6ltatiis teljesitdsdvel tisszeftiggo

adatszolgtiltat6s rendszeres teljesitdsdre,
j) a nyilvdntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatiisi

miikddtetdsdhez sziiks6ges feltdtelek biztositas6ra,

k) a fogyasa6k szdmrira kdnnyen hozz|firheto iigyf6lszolgiilat 6s tdjdkoztatiisi rendszer

m[ikddtet6s6re,
t) a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek elintdz6si rendj6nek meg6llapit6s6ra,

m; a tei6kenys6g ellitrisehoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfele[6 fedezetet

nytjt a felet<issegi k6rben bek<ivetkezett $nkormrinyzatnak okozott esetleges kirok

enyhitdsdre.
n) biitositja. hogy a vegyes hullad6k gyiijtdsehez az ingatlanhasznril6 legaldbb 2 ktil6nbdzo

tirm6rtdkI gyiijt6eddny k6ziil vrilaszthasson.

o) tObblethulliddi elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 dltal biztositott zsiik

forgalmaztisara,
p) a frecsek-Drriva Hultad6kgazdrilkodrisi Program eszk<iz- 6s l6tesitm6ny rillomrinyAnak

hasmiilatiira.

A K6zszolg6ltat6 hullad6kgazdrilkodrisi enged6ty6nek sz:ima: OKTF-KP/2538-10/2016'
pE/KFT/6055-3/2017, PE/KTFO/1s5-7/2018, PE/KTFO/00363'212019.

A K<izszolg6ltat6 megfelel6s6gi vdlemdnydnek szrima: KP-38633'512019

A KiizsTotgriltat6 min6sitdsi engeddly6nek szdma: PE/KTFO/05721-212019.'

PE/KTFO/04759-6t2019

rendszer l6trehozisiihoz 6s folyamatos

6r-,, --
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5. Mentesiil a Kiizszolgrlltatri a 4./ pontban meghatarozott kdtelezettsdg6t6l vis maior
esetdn, tovribb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megk6zelit6s6hez olyan
ritviszonyokat ,rh6- 6s sikossiig mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kdztit/. amely a
Kiizszolgdltatri gdpjrirmiiveinek balesetmentes kdzlekedds6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akad ly elhrirulis6t k<iveto legk<izelebbi szrillitrisi napon k<iteles
szolgiiltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepiilesi hullad6k elszdllitrisdra is.

6, A Kiizszolgailtatri jogosult megtagadni a hullad6k elszlllit6set:
- az dnkormdnyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 terol6ed6ny kihelyezdse esetdn,
- ha a trirol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k k6r6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (p[. forr6 hamu, k6-, dpit6si tcirmetdk, iillati tetem, mar6, m6rgezo
anyag, elektronikai hulladdk. folydkony vagy befagyott zsiraddk, gytil6kony vagy

lobban6 anyag, nagyobb terjedelmri. srilyri riirgy. amely veszdlyeaeti a
hulladdkszillitrissal foglalkoz6 alkarmazotr egdszseg6t. ,ugy' -"grongelhatja a
gyiljtoberendez6st, kezelci berendezdst. illetve rirtalmatlanitrisi soriin vesz?lveaeti a
k6rnyezetet.)

- a hulladdk nem a szabvdnyos. ziirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a K6zszolgeltat6t6l
vrisiirolt jelzett zsrikban keriil kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatesakor a kisz6r6diis
veszdlye fenniill (nem lezart, illetve sdrtilt eddny)

- ha a tiirol6eddny kdriil szabiilytalanul, annak mozgatdst 6s iirit6st akadiilyoz6 m6don
rdbblethullad6k keriilt kihelyezesre

- amennyiben a tiirol6eddnyek jelzdse bevezetdsre kertil - a t6rol6eddnyek matricrij:inak
hirinya, illetve sdriil6se esetdn.

7' - - 
Az alv:illalkoz6 / terjesit6si seg6d / ig6nybev6ter6ver v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1... Kiizszolgrirtatri jogosu.rt. alvr lalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A xtzszilgiltato azalviillalkoz6 igdnybevdtel6t k6teles az Onkorm6nyza-t ,)ir arubejelenteni.

7'2' 
.A Felek rdgzitik, hogy az arvrillalkoz6 tevdkenysdgd6rt a Kiizszorg6ltat6 rigy ferel,

mintha maga jiirt volna el.

9: A Kiizszolgdltatds teljesit6sdvel 6sszefugg6 adatszolg6ltatiis biztositrisa drdekdben aKiizszolgrlltatri az 1./ pontban meghatiirozott szolgriltatrisi teriiletre vonatkoz6an elkril6nitett
nyilvrintartiisi rendszert kdteles vezetni, mely taftalmazza a szolgriltatiisi teriiletnil elsziillitott
6s {irtalmatlanitott telepiil6si hulladdk mennyis6g6t.

: .A kcizszolgriltatris ig6nybev6tel6re kotelezetteknek a kcizszolgaltat6s teljesftds6vel
kapcsolatos mincisdgi dszrev6releit, kifogrisait ir6sban a Kiizszorg6rtai6 szetrretyere 1zo:zPdcs, Sikl6si tit 52.) vagy a 7601 pdcs, pi 176. postacimre keil ciriezni, e, u xorr-rgirtuto
kciteles azokat 

.irrisban, l5 napon beliil megvrilaszolni. Haladdktalanul intdzked6sre k<iteles aKiizszolgdltat6 k6myezetszennyez6s esetdben, ha az a kdzszorgriltatrisi t"ret""vrlger"rokozati .sszeftiggdsben van. 
.Amennyiben a panasz, 6szrev6teL"; 6ri".o,a"li"i''r,"rvi

hulladdkkezeldsi, kdzszolgdrtatiis rendj6r<il sz6r6 rendeleGnek rendelkezdsdi kii;gd;Ij", 
"Kiizszolgriltatri 30-napon beltil k6tele; az ugyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesir6se mellett-

az Onkorm{nyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgf ltatds dija
10.1. A hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgiiltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szabrilyozrisi Hivatal javaslatri.nak figyelembevdteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
rillapitja meg 6s a Koordindl6 szerv szedi be.

AHl32lA. $-a alapjan az Allami hultad6kgazdrilkod6si kdzfeladat keret6ben az iillam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a krizszolgiiltat6knak a hullad6kgazd6lkoddsi
kdzszolgriltataisi dij megrillapit6s66rt felel6s miniszter iiltal meghatirozoft szolgriltat6si dijat,
Az iillam e feladatainak elkit6srira koordinril6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordinril6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k6zszolg6ltat6, a telepiil6si 6nkorm6,nyzat, valamint a hullad6kgazdrilkodrisi
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordiniil6 szerv

feladatkdr6nek gyakorl6srihoz sziiks€ges.
A minisaer rendeletben 6llap(da meg a beszedett k6zszolgriltatdsi dij felosztasrinak elvdt. A
minisAer a Koordinril6 szerv javaslatdnak figyelembevdteldvel rendeletben dllapitja meg a

Koordin6t6 szerv iiltal a kdzszotg6ltat6nak fizetendo szolgriltatrisi dijat.

10.2 A kdzszotgalrat6 6ltal alkalmazott k<izszolgdltat6si dij meg6llapitrisa a Ht.46-48.$ ds

9t.$, valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelelSen tdrt6nt.

a) A termdszetes szem,!ly ingotlanhaszndlik iltal fizetend6 lakossdpi diiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6k tekintetdben a kdzszolgriltatiisi dijfizet6si

kdtelezetls6get az 6nkormrinyzat teljesiti.

T6li id6szak (01-03. h6, 10-12. h6)

Ed6nym6ret
Hdztartfsok szima

(db)
Erys6gnyi iirit6si dij

(Ft + Afa)

I l0-120 liter 80 80'-

80 liter 0 59,-

60 liter* 0 41,-

Nyriri id6szak (04-08. h6)

Ed6nym6ret
H{ztartisok szima

(db)
Egys6gnyi iirit6si dij

(Ft + Afa)

110-120 liter 80 162,-

tlO liter 0 ll8,-
60 liter* 0 88,-

ia 3g5/2014. (Xll.3l.) Korm. rendeler szerinr lakoingatlant egyediil es eletvitelszeriien hasadl6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepiildsi 6nkormanyzat altal kiadon igazoliis alapjdn'

b) Ipari (sazddlkodd szervezeteb diiai:

T6li idSszak (01-03. h6, l0-12' h6)

110 literes ed6nY: 90,- Ft + AFA
120 literes e<l6nY: 98,- Ft + AFA
ll00 literes ed6nY: 900,- Ft + AFA
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Nydri id6szak (04-08. h6)

ll0 literes ed6ny: 180,- Ft + AFA
I20 literes ed6ny: 196,- Ft + AFA
ll00 literes ed6ny: I 800,- Ft + AFA

c) A Ht. 9l.S (6) bekczdds szerinti kiiltsdwetdsi szervek ds szocitilis intdzmdnvek diiai.

T6li id6szak (01-03. h6, l0-12. h6)

ll0 literes ed6ny: 81,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
ll00 literes ed6ny: 809,- Ft + AFA

Ny6ri id6szak (04-08. h6)

I l0 literes ed6ny: 162,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 177,- Ft + AFA
ll00 literes ed6ny: I 619,- Ft + AFA

d) Tdbblethulladdk gyrijt6s6re szolgiil6 zsiik 6ra: 361,- Ft + AFA / db

Szerzodo Felek az riltakinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
AFe-t<irv6ny rendelkez6seinek megfetel<ien jrimik el.

11. Allami hullad6kgazddlkodrisi kiizfeladat-elLitris
ll.l Az rillami hulladdkgazd6lkodrisi krizfeladat ellatAsiira l6trehozott szervezet
kijel6l6s6r6l, feladatkcir6r<it, az adatkezelds m6djrir6l. valamint az adatszolgiiltatiisi
kdtelezetts6gek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3 $ (l) bekezddse alapjiin a Kormiiny a Hl 321A. g (l) bekezd6sben
meghatdrozott feladatokra Koordiniil6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodrisi
Koordiniil6 6s Vagyonkezel6 Ziirtkdriien Miik6d6 Rdszv6nytrirsasiigot jel6tte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a kdzszolgdltatrisi d(jakra vonatkoz6 sziimliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgdltat6s alapj6n rillitja ki. A kcizszolgriltat6 hiiinyos vagy
kdsedelmes adatszolgiiltatrisa eset6n a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adatszolgriltatrissal
drintett ingatlanhasznAl6 tekintet6ben a Koordinril6 szerv riltal legut6bb kiszimkizott
kcizszolgriltatiisi dijr6l rillit ki szimlit. Az ezzeldsszeftiggdsben keletkezti dijkonekci6 eset6n
minden helytrilliisi kdtelezettsdg a Kdzszolgriltat6t terheli. Az igy ketetkez6 kdzszolgriltat6si
dijki.il6nbdzet pozitfv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a krizszolgrittat6nak fizetendo esed6kes
szolgalhtiisi dijba beszimida. A kdzszolgiiltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgriltatrisrib6l
ered<i, a Koordiniil6 szerv iiltal nem megfelelo adattanalommal kirilliton sziml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdnydrt a K<izszolgriltat6t terheli a felel6ssdg.

ll.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgrittatrisb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kdrdt, amelyre nincs kd,zszolg6ltadsi dijfizetds
meghatiirozva az adatszolgdltatiisban, ugyanakkor vdlelmezhet<i, hogy az ingatlannal
dsszeftigg6sben teljesit6s t6n6nt. A Koordinril6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
k6rni az illetdkes hat6s6gt6l a 20.8 (1) bekezdds szerinti adatszolgriltatrisb6l hirinyzo
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik megrillapftrisa drdek6ben.
A fentiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megkiitdi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgdltat6t, hogy a megkiitddtt ingatlanokon v6gzett
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szolgelhtas6nak megfelel6en korrigrilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrist
legk6s6bb az 6rtesitds k6zhezvdteldt kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a kdzszolgiiltat6 elt6ro adatszolg6ltat6sa hiriny6ban - a Koordin6l6
szerv a kdzszolgriltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak szAmliuza ki.

I1.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott es az ingatlanhasmril6 6ltal hatririd6n beliil ki nem

fi zetett kdzszolgdltatrisi dij behajtdsa 6rdek6ben intdzkedik.

11.5 A Kdzszolgriltat6 rdszdre a kdzszolgdltatiisi szerz6ddsben rdgzitett feladatok ellAt6sadrt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolg6ltat6si dij megrillapitrisddrt felel6s
miniszter 6ltal meghatiirozott szolgriltatilsi dijat fizet.

I1.6 A krizszotgriltat6 M Onkormiiuryzat. mint elletAsdrt felel6s 6ltal kiadott
teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a kcizszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem

meriilt fel. A teljesitdsigazoliisnak a krizszolgilltat6 iiltal a Koordiniil6 szerv r6sz6re a

rendszeres adatszolgriltatriLs keret6ben tdrt6no megkiilddse a szolg6ltatrisi dij fizetds6nek
feltetele.
Az Onkorm6nyzat kdteles a teljes(t6sigazoldst a Kdzszolgriltat6 rdsz6re a teljesitdssel drintett
id<iszakot kdvet<i 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesit6sigazol6s
kiadiisdval alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, rigy a kdzszolgriltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez<i karat az Onkorm 6nyzat fele 6rvdnyesiteni.

ll.1 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolg6ltat6s teljes kd,zvetlen k6lts6ge

megt6r(t6sre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6r<il a Koordinril6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a kiizszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6(6kesitdsb6t ered<i bev6tel a Koordinil6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordinrilo szerv a hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6si szerz<idds Ht. 9218. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel<is6g6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjin az Onkormrinyzat a k6zszolgdltat6si szerz6d6st
annak megkdt6s6t vagy m6dositasdt kdvet6en halad6ktalanul, de legkds<ibb 8 napon beliil
elektronikus irton megkiildi a Koordinril6 szerv r6szdre.

12. A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s hat{lya
Felek jelen szerzod6st 2020. janurir 01. napjrival kezd6d6 hat6llyal, hatiirozoft idorc,2029.
december 31. napjriig kdtik.

Felek a szerz<id6st kdzds megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgdltatrisiszerz6d6s megsziin6se
A kdzszolgriltatasi szerz6dds megsziinik
u) a benne meghatarozott id6tartam lejdrtrival,
b) a Kdzszolgiitat6 jogut6d n6lkiili megsziin6sdvel,
c/ ekilltissal, ha a teljesit6s m6g nem kezdtiddtt meg,
d) felmondrissal
c/ a felek kdz6s megegyezes6vel.
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13.l Az Onkormdnyzat a kdzszolgdltatrisi szerz6d6st a Polg6ri Tdrvdnykdnyvben
meghaterozott felmond6si okokon ttlmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgdltat6

- a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgriltat6s ell6t6sa sorrin a kdmyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a rii vonatkoz6 hat6s6gi d<int6s el<iir6sait sflyosan megsdrtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6sSg vagy a hat6sdg joger6sen meg6llapitotta;
- a szerzodesben megdllapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsdrtette;
- a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgdltat6si szerzod6st az Onkormtlnyzat felmondja. ha a

Kdzszolgriltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelcis6gi
vdlemennyel.

13,2 A K<izszolgriltat6 a Polgriri T<irv6nykdnyvben meghatiirozottakon trilmenoen a
kdzszolgriltatrlsi szerzod6st akkor mondhatja I'el, ha

- az Onkorm6nyzat a kdzszolgriltat6si szerzoddsben meghat6rozott kdtelezettsdg6t - a

Kdzszolg6ltat6 felsz6litiisa ellen6re - sirlyosan megs6rti, es ezzel a Kdzszolgriltat6nak

krirt okoz, vagy okaditlyozza a hullad6kgazdrilkod6si krizszolgiltat6s teljesitdsdt; vagy

- a kdzszolgeltatilsi szerz6d6s megk<itdsdt k6vet6en hat6lyba ldpett jogszabrily a

kcizszolgrlltatiisi szerzodds tartalmi elemeit fgy valtoaatja meg, hogy az a

K6zszolgriltat6nak a hullad6kgazd6lkodisi kdzszolgriltat6s szerz<id6sszerii teljesitdse

kor6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdritkod6si szerzod6st a kcizszolg6ltat6 felmondja, a telepuldsi

rinkormiinyzat haladdktalanul gondoskodik az rij k<izszolgiiltat6 kiviilasarisiir6l.

A fentiek teljesiildse eset6n a krizszolgriltatrisi szerz<idds felmondrisi ideje 6 h6nap'

A felmondrisi ido alatt a Kdzszolgriltat6 a hullad6kgazdrilkodiisi k6zszolgeltatest v6ltozatlanul

elt6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormdnyzatnak felr6hat6 okbol meghitisul, illetve. ha a szerz<id6s

neki felr6hat6an sztinik meg. az onkormiinyzat az dves kdzszolgaltatasi dij 50%-6nak

megfeleki meghirisutrisi kdtbdr fi zet6s6re k6teles.

14. Elj:ir6s a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k6zszolgriltatasi szerzod6s megsztin6se vagy megsziintetdse eset6n a K6zszolgriltat6 az rij

ktizszol96ltat6 kivdlaszt6sriig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgiiltatrist v6ltozatlanul ell6tja.

A hulltddkgazdrilkodrisi kdzszolgiiltat6si szerzod6s megsziindse esetdn a kdzszolgiiltat6s

ell6tdsrival kapcsolatos, folyamatban ldvo iigyek iratait ds nyilviintartrisait a Kdzszolgtiltat6 a

teleptildsi 6nkorm6nyzatnak a kdzszolgriltatiisi szerzod6s megsziindse napj riLn ritadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat elsosorban az egymiis

sor6n igyekemek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek trirgyalis ttjrln 60 napon beliil nem tudjiik
elj6rris lefolytatris6ra a Pdcsi Jrirdsbir6srig, illetve 6rt6khat6rt6l ftiggoen a

illet6kess6g6t kdtik ki.

k6zdtti t6rgyal6sok

rendemi, a bir6s6gi
P6csi Ttirv6nyszdk
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16. trtesit6sek
A jelen szerz<id6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst irdsba kell
fogtalni.
A szerzodds teljesitdsdvel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nkormriny zat rdszerol:
ndv: Vincze BaLizs polgiirmester
telefon: 06 -7 3 / 3 4 6-0 42
e-mail : nagypeterd@hotmail.com

a Kiizszolgriltat6 rdsz6r6l:
ndv: Bir6 Pdter iigyvezet6
telefon:721 805-420
e-mai I : delkom(a)delkom.hu

A kapcsolanart6k adatait (nevdt, cimet, e-mail cfm6t, telefonszrimait stb.) a Felek kizllrolag a
szerzodds teljesitdsdvel dsszeftigg6 kapcsolattartis c6ljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek drvdnyesitdse drdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sorrin a
kapcsol6d6 j ogs zabdlyok 6s adatv6delmi szabrilyzataik rendelkezdsei szerint.jamat ei.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazddlkod6siprogram
A K6zszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Meciek-Drava Hullad6kgazdrilkodrisi projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk6,zciket a kdzszolgriltatris t;ljesit6se kapcs:in.
Felek kritelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsuleisi Tanrics hatiirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz<id6s bdrmelyik rendelkezdse, vagy annak varamelyik rdsze
drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen. vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6siigannak drvdnytelensdgdl d api(a meg, rigy a izerzodls t6;bi rdsze' e.ii"y., e,
kikdnyszerithet<!, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fdl a szerz<iddst nem kotritte-voln;;;;1 

-"

A jelen szerz6ddsben nem szabiilyozott kdrddsekben els<isorban a hullad6kr6l szol6 2012. eviclxxxv' t.rvdny (Ht.)' a krizbeszerz6sekrol sz6l6 20r5. dvi cxLIII. to.renv irit.r, ,
$py1,T."ag rinkormrinyzatair6r sz6r6 2011. 6vi clxxxrx. tdrvdny (Motvj,'r"l".ni* ,Polg6ri Tdrvdnykdnyvror sz6l6 2013. dvi v. rdrvdny (ptk.) renderkezer"r, lttetu. 
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Agazati j o gszab itl y ok iriinyad6ak

Jelen szerz6ddst a Felek annak elorvasisa 6s drtelmezdse utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vri,hagy6lag irj6k alei.

Nyu gotszenterzs6bet, 20 I 9. 6v ...4*<*.....trOnup ..t.. nup
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Nyugotszenterzs6bet K
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Kiizszolgiltatri
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