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amely l6trejritt egyr6szt:

m6srdszt:

- tov6bbiakban egytittesen:
felt6telek mellett:

Szerzodl felek jelen kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megkcit6sekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-5t, mely szerint a kdzbeszerzdsi
drtdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghattrozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drtekhatdrok);

b) akitzponti kdlts6gvetdsrol sz6l6 t<irv6nyben meghatitrozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatrlrok).

(3) Az egyes beszerz6si tdrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drt6khatrirokat a kcizponti
kdlts6gvet6srol sz6l6 ttirv6nyben dvente kell meghatdrozni. Az egyes beszerzdsi trlrgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozotl -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kcilts6gvet6si tcirvenyben 6vente rogziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitat6s becsi.ilt 6rt6ke olyan szerzodds eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatfirozott idore, n6gy dvre vagy ann6l rovidebb id6re kdtendo szerziid6s eset6n a
s zerzodd s i dotartama alatti e I I ens zolgl,ltatis ;

b) hatirozatlan id6re kdtdtt szerzodds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kcitendo szerzodds
eset6n a havi ellenszolgdltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<izt6rsas6g 2019. 6vi kdltsdgvetds6rol szolo 2018. 6vi L. t<irvdny 72. g (l)
bekezddse r6gziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerz6si
drtdkhat6r 2019.janu6r l-jdt6l szolgdltatds megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerz5d6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiya al6.
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Okorviilgy Ktizs6g Onkormdn yzata
sz6khely: 768 I Okorvdlgy, J6kai u. 36.
PIR sz6m: 334352
ad6sz6m: 15334352-l -02
kepviseli : Majorosi J6zsefn6 polg6rmester
mi nt Onkorm iny zat (a tov6bbiakban : 6n ko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tfrsas6g
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c6gj egyzdksz6ma: 02-09 -0645 56
adoszdma: I 1 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kdk6ny Region6lis
Hul laddkke zelo Kozpontl ;
KSH sz6ma: I 1541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter i.igyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tovribbiakban: Kiizszotgiltat6

Felek - krizdtt az alulirott helyen 6s napon az alabbi
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gyrijtesere, sz6llit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6

kozszolgiltat6s folyamatoss6g6nak biaositdsa 6rdek6ben a telepiildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendezds6re) az ezzel kapcsolatos helyi tinkorm5nyzati rendelet

v6grehajt6s 6ra az al6bbi szerzod6st k<itik meg :

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszitg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok kordben

ell6tand6 helyi rinkormilnyzati feladatok koze tartozik ktildnosen a hullad6kgazd6lkod6s es a

kdrnyezet-egdszs6giigy (kdztisztas6g, telepiilesi krirnyezet tisztas6ganak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV. torv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a teleptl6si <inkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a

k6zszolgdltat6val kdtott hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerzod6s titj6n biztosida.

hatilrozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Okorvcilgy K<izs6g kozigazgatdsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egyiitt:

ingatlanhas znii6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6sdre fenn6ll6 kozszolgdltat6ssal

kalcsolatban - a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormrinyzat es a

Kiizszolgiltat6 koz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezettsdgeit szabLlyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az al6bb meghatarozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Okorvrilgy Kozs6g kozigazgat6si teri.ilet6n a telepi.ildsi hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyezds

cdlj6b6l t<irt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint

keiel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkod6si Program eszkciz-

6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybevetel6vel-, kozszolg6ltat6si szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyujt6se, szdllit6sa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanitiis 6vente egy alkalommal
- elkiilcinitett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s

2.2. A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset 2020. janu6r l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjan a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo

jogszab6lyoknak 6s az cinkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Okorvcilgy K<izs6g kdzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6sere 6s kezel6s6re

irSnyul6 kdzszol g6ltat6sok ell5t6s6ra.

A kdzszol giitatds megnevez6se: teleptl6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6sdre irfnyul6
k<izszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahdztartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kozszolg6ltat6s teljesit6sdnek tertileti kiterjedese: Okorvdlgy Krizs6g kdzigazgatisi
teriilet6n.
A kdzszolg6ltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se ds kezel6se: a Kcikenyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve miis, krimyezetv6delmi, mtik<id6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gv6llal6sa
3.1. Az Onkormr{nyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2, Az 6n kormdnyzat kdtelezettsdget v6llal :

- a k<izszolgilltatds hatdkony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgiitatil szhmdra
s ztik s 6 g e s info rm 6c i 6k 6 s ad ato k szolgilltatdsdr a,

- a k6zszolg6ltat6s k<irdbe nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kdzszolg6ltat6ssal tcirt6nS dsszehangol6siinak e16segit6s6re,

- a kdzszolg6ltat6snak a telepiildsen vegzett m6s kdzszolgiltat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak el6segitdsdre,

- a Kiizszolgiitat6 kiz6r6lagos kdzszolgiiltat6si j og6nak biztosit6s6ra,
- a telepiilds kcizszolg6ltatds igenybev6tel6re kcitelezettingatlanhaszn6l6i vonatkoz6siiban

n6v- 6 s ci mj e gy z6k Stadhsir a, adate gy ezet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgiiS adatok ittaddsitra,
- az Onkorm6nyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 krilts6gek megt6rit6sdre a Koordin5l6 szerv szfumdra,
- a telepiildsi ig6nyek kiel6git6sdre alkalmas hulladdk gytijt6s6re, szdllitdsira. kezel6s6re

szolgril6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghatitrozisdra. Ennek keret6ben kijeldli - a
Kiizszolgr{ltatrival egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kcizszolg6ltat6 Stvegye k<iztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitat6 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 jermri szilmira megfelelo ritviszonyok biztosit6sara, (kiil<inds
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdzrit rirszelv6ny6be bel6g6
failgak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzbdeskozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6s6rol.

4. A Kiizszolgriltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:

- A hdnartisban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiilo ds idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6t6si idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhasznSl6k
r6sz6re azd,ves hullad6kgazdrllkod6si kozszolg6ltat6si dij 50yo-6t kellmeg6llapitani.)

ii. Elkiildnitettengyrijtdtthulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal

torteno clsszegyrij tds6r6l, el sz6llit6s6r6l ds kezel6sdrol.
- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezohdztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k

cisszegyrij t6sdr6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezeldsdrol.
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- Az illtala iizemeltetett hulladdkgyrijto ponton, hullad6kgyrijt6 udvarban a hullad6k
6tv6tel6rol, risszegyrij t6s6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6sdrol.

b) Adminis ztr ativ feladatok:
- krinyvel6s, sz6mvitel, bdrsziimfejt6s
- adminis ilrdci6, nyilvdntart is, adatbizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyi.ittmiikodve a fogyaszt6k szimira konnyen hozzirferheto
tigyfelszolg6lat 6s tdjdkonalasi rendszer mtikodtet6se (Kdzponti iigyf6lszolgSlat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kcitelezettsdget vdllal tov6bb6:
a) akozszolgitltatSs folyamatos 6s teljes korti elldtiisilra,
b) akozszolgdltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a k<irnyezetv6delmi hat6srig iital meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

kovetelmdnyek biaosit6sara ds a minosit6si enged6ly hullad6kgazddlkod6si
kozszolg6ltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyisdgri 6s min5s6gti j6rmri, gep, eszkoz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sziikseges ldtsz6mri 6s kepzettsdgti szakember alkalmazisdra,

e) a kdzszolg6ltatis folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesit6s6hez sziiksdges
fejleszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltatris k<irebe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvrintart6si rendszer mtik<idtetdsdre ds a krizszolgdltat6s teljesit6sdvel osszefiiggo

adatszol g6ltat6s rendszeres telj esitdsdre,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mtikodtetds6hez szi.iks6 g es feltdte lek bizto s it 6sir a,

i) a fogyaszt6k sz6mara krinnyen hozzifdrheto iigyfdlszolg6lat 6s t6jekoaatdsi rendszer
mtikcidtet6sdre,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitdshra,
k) a tev6kenysdg ell6t6s6hoz szi.iks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nytjt a felelossdgi kdrben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6sdre,

l) biaosida, hogy a vegyes hulladek gyrijtdsdhez az ingatlanhasznflo legal6bb 2 ki.ilonbdzo
tirm6rt6kti gyrij to ed6ny kciziil v6laszthas son,

m) t<ibblethullad6k elhelyez6s6t szo19616, a Kozszolgiiltat6 Sltal biztos(tott zs6k
forgalmazisirra,

n) a Mecsek-Drixa Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitmdny 6llom6ny6nak
hasznfllatdra.

A K<izszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkodrisi enged6lydnek szirna: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-312017, PE/KTF O fi55-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 12019.
A K<izszolg6ltat6 megfelelSs6gi v6lem6ny6nek szdma: KP-38633- 5 12019.
A Kcizszolg6ltat6 minSsitdsi enged6ly6nek szitma PE/KTFO 105727-212019.,
P E/KTFO I 0 47 59 -6 I 20 1 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 I 20 t9 .
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5. Mentesi.il a Kiizszolghltat6 a 4./ pontban meghatirozott kdtelezettsdgdt6l vis maior
eset6n, tovdbb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkrizelit6s6hez olyan
irtviszonyokat /h6- 6s sikossdg mentess6g, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akdzitl, amely a

Kiizszolgrlltat6 gepj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biaosida. Ez esetben a

Kiizszolgriltat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkozelebbi sz6llitrisi napon k<iteles

szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti teleptildsi hulladdk elsz6llit6s6ra is.

A Kiizszol giltat6 j o gosult megtagadni a hulladek elsz6llit6s6t :

- az dnkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

- ha a t6rol6edenyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag
keri.ilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tormeldk, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 myag, nagyobb terjedelmti, sirlyri tdrgy, amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, yagy megrong6lhatja a

gytijtoberendez6st, kezel6 berendezest, illetve 6rtalmatlanftfsa sor6n veszllyezteti a

kdmyezetet.)
- a hulladdk nem a szabvinyos, zdrt t6rol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l

v6s rlro lt j e I zett zsirkban keriil kihe lyezd sre,

- a hulladek oly m6don keri.il kihelyezdsre, hogy a tiirol6eddny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nemlezitrt, illetve s6rtilt eddny)

- ha a t6rol6eddny kdrtil szabiiytalanul, annak mozgat6st 6s iiritdst akadfiyozo m6don
t<ibblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keri.il - a t6rol6ed6nyek matrici$ilnak
hi6nya, illetve sdriildse eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgiitat6 jogosult alviilalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgfltatri az

alv6llalkoz6 i gdnybev6tel6t k<iteles az Onkorm hny zat szdmdra bej elenteni.

1.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6gd6rt a Kiizszolgiitatfl rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Kiizszolgriltatis teljesit6sevel dsszefliggo adatszolg6ltat6s biaosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgf,ltatil az l./ pontban meghatitrozott szolg6ltatiisi teri.iletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilvintartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si tertiletrol elsz6llitott
es 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyi s6 gdt.

9. A k<izszolg6ltatSs ig6nybevdtel6re kritelezetteknek a k6zszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minosdgi dszrev6teleit, kifog6sait fr6sban a Kiizszolgiitat6 szdkhely6re (7632
Pdcs, Siklosi u.52.) yagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgfiltatil
koteles azokal ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Haladdktalanul intezked6sre koteles a
Ktizszolgiltat6 krirnyezetszennyezes esetdben, ha az a kcizszolg6ltat6si tevdkenys6gevel
okozati dsszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Kiizszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm ilnyzathoz megktildeni.
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f0. Kiizszolgdltatds dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltat6si dijat a Magyar Energetikai ds Kcjzmri-
szabiiyozirsi Hivatal javaslatanak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hullad6kgazdtilkod6si k<izfeladat keret6ben az iilam beszedi
a krizszolg5ltat6si dijat 6s kifizeti a k<izszolgiltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si
kozszolgiiltatrisi dij meg6llapititsircrt felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolgiitatitsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tovdbbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a teleptil6si cinkorm6nyzat, valamint a hulladekgazd6lkodrisi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdrdnek gyakorlilsfrhoz szi.iks6ges.
A miniszter rendeletben dllapitja meg a beszedett kozszolgiitat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6teldvel rendeletben dllapitja meg a

Koordin6l6 szerv iiltal akdzszolgitltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2 A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolgdltatrisi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valamint a 6412008. (IIL28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tort6nt.

Urit6si dfiak:

a) A termdszetes szemily ingatlanhaszndl1k dltal fizetendd lakossdgi dtiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6k tekintetdben a k<izszolg6ltat6si dijfizetesi
kdtelezettsd get az Onkorm6nyzat teljesiti.

Eddnym6ret Darabsz6m Egys6gnyi i.irit6si dij
Gt + Afa)

110 liter 37 88,-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49,'

*a38512014. (XlI.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszenien hasmiil6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn616rdszdre, a telepiildsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolSs alapjrin.

b) Ipari (gazddlkodd szervezetek\ d{iai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AfA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)
ll0 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,-Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tdb b I e t hul t add k gytij t6sdre szol 9616 zs6k 6r a: 3 6 l,- Ft+A fa/ db.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ado megfrzetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AfA-trirv6ny rendelkezdseinek megfelel6en j6rnak el.
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11. Allami hullad6kgazd6lkodfsikiizfeladat-ell6t5s
l1.l Az 6llami hullad6kgazddlkod6si kcizfeladat ell6t6sara l6trehozott szeryezet
kijel6l6s6rol, feladatk<ir6rol, az adatkezelds m6djar6l, valamint az adatszolgilltat6si
ktitelezetts6gek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjan a Kormiiny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben
meghatfirozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zitrtkdrtien Mrikdd6 R6szvdnyt6rsas6got jeldlte ki.

11,2 A Koordiniio szerv a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6mliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A krizszolgitltat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgiiltatissal
drintett ingatlanhasznii6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv iltal legut6bb kiszfumlilzott
krizszolg6ltatdsi dij161 6llit ki szdmlirt. Az ezzeldsszefiiggesben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kdtelezettseg aKdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolg6ltat6si
dijkiilcinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes
szolgriltat6si dijba besz6mitja. A k6zszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgdltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmdny6rt a Kozszolg6ltat6t terheli a felelossdg.

11.3 A Koordinii6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kcir6t, amelyre nincs kcizszolgilltatasi dijfizetes
meghat6rozva az adatszolg6ltatiisban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszeftiggdsben teljesft6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitdsa 6rdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kcizszolg6ltat6nak, ds felhivja a k6zszolgaltat6t, hogy a megkiildott ingatlanokon v6gzett
szolgiitatirsdnak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az drtesit6s kezhenretel6t kdveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kclvet6en - a k<izszolgiitat6 eltdro adatszolgiltat6sa hianyrlban - a Koordinill6
s ze rv a ko zs zo I g rll tat 6s i d ij at az ingatlantul aj d o no sn ak sziml|zza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s azingatlanhaszndl6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem
fi zetett kozszolgiitat6si dij behajt6sa 6rdekdben int6zkedik.

11.5 A Kcizszolgiitat6 reszdre akozszolgitltat6si szerzod6sben rrigzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazddlkoditsi k<izszolgdltat6si dij megrillapitirsircrt felelos
mini szter riltal me ghat itr ozott szolgiitatils i dij at fi zet.

ll.6 A kozszolg6ltat6 M 0nkorm6nyzat, mint ell6tris6rt felelos iital kiadott
teliesltdsigazoltissal igazolja, hogy a k<izszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kozszolgtltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6szere a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tcirt6no megki.ilddse a szolgiitatitsi dij fizet6sdnek
feltdtele.
Az Onkorminyzat kciteles a teljesitdsigazol6st a Kozszolgitltat6 rdszlre a teljesitdssel 6rintett
idoszakot k6vet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
kiadris6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kdrit az Onkorm6nyzat fele drvdnyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazddlkod6si k<izszolg6ltat6s teljes kdzvetlen k<iltsege
megtdrit6sre keri.il, igy a haszonanyag drtdkesitdsdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik irgy,
hogy a kdzszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordindl6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si k<izszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfelel6s eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzodest
annak megkdt6sdt vagy m6dositdsdt kcivetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgiltat{si szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janudr 01. napjdval kezdod5 hat6llyal, hat6rozott idore, 2029.
december 31. napjriig kdtik.

Felek a szerzod6st kozcjs megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgfltatisiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolg6ltat6si szerzodes megsztinik
a) a bewre me ghat6rozott idotartam lej irtil al,
b ) a Kozszol g6ltat6 j o gut6d n6 lktil i me g szrind s6vel,
c) elrlllissal,haateljesit6s m6g nem kezdodcitt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek kcizos megegy ez6s6vel.

13.1 Az Onkormanyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Torv6nykonyvben
meghatiirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kcizszolgdltat6

- a hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltat6s ellit6sa sor6n a kdrnyezet v6delmdre vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s el6ir6sait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerSsen meg6llapitotta;
- a szerzoddsben meg6llapitott k<itelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsdrtette;
- a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitatisi szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minositesi engeddllyel vagy megfelelosegi
vdlem6nnyel.

13,2 A Kozszolgiiltat6 a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben meghatilrozottakon trilmenoen a
k<izszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormanyzat a kozszolgitltatisi szerzod6sben meghat6rozott kdtelezetts6gdt - a

Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kozszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akaddlyozza a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgriltat6s teljesit6sdt; vagy

- a k<izszolg6ltat6si szerzodds megkdtds6t kovetoen hat6lyba l6pett jogszabilly a

kozszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit irgy villtonatja ffi€g, hogy az a

Kdzszolg6ltat6nak a hulladdkgazdillkoddsi kozszolg6ltatds szerzod6sszeni teljesitdse
k<ir6be tartoz6l6nyeges es jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerziSdest a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepi.il6si
cinkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodik az uj k<izszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.
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A fentiek teljesi.il6se esetdn akdzszolg6ltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt a Kcizszolg6ltat6 a hulladekgazd6lkod6si krizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkormanyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorminyzat az 6ves k<izszolg6ltat6si dij S}%o-inak
megfelelo meghiisul6si kotb6r fizet6s6re kdteles.

14. Eljiris a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A ktizszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n a K<izszolgiitat6 az itj
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztdsdig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgiltat6st viitozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazditlkodirsi kdzszolg6ltat6si szerzod6s megszrin6se esetdn a krizszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait ds nyilvdntart6sait a Kdzszolgiitato a
telepiilesi cinkorm6nyzatnak akozszolgitltat6si szerzod6s megsztindse napjan ifiadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egym6s krizdtti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitdt a Felek t6rgyal6s ridrin 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s5gi
elj6r6s lefolytatds6ra a P6csi J6rrisbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a Pdcsi T<irv6nysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igenyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintezdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm funyzat rdszd,rol:
nev: Majorosi J6zsefnd polgirmester
telefon: 06-73 I 57 8-528
e-mai I : jegy zo@sellye. hu

a Kiizszol g iitat6 reszerol:
ndv: Bir6 P6ter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizdr6lag a
szerzodes teljesit6s6vel dsszefliggo kapcsolattart6s c6ljtlb6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egyeb jogos drdekek 6rvenyesit6se erdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsolod6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdilkodisi Program
A Kdzszolgiitat6 kciteles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazddlkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 letesitmdnyeket 6s eszkdzdket a kcizszolg6ltat6s teljesft6se kapcsrin.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatdrozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6sig
annak 6rv6nytelens6gdt allapitja fleg, ,igy a szerz6d6s tdbbi resze 6rvdnyes es

kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lki.il b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kOtdtte volna meg.

Ajelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkorminyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Mtitv), valamint a

Polgari Torvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o g szab6lyok ir6ny ad6ak.

Okorviilgy r20lg. 6v d'<-,<rJ,.J''-/ h6nap G' nap
D6l-Kom NonProflt Kft.

7632 P6c6, Sikhsi trt 52.

Okorviilgy D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgfltat6
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