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HULLADEKGAzDAT,TouAsT xozszor,cAlrarAs t szuRz6ons

amely l6trejcitt egyr6szt: Okordg Kiizs6g Onkormf n yzata
szdkhely: 7957 Okordg,Rdkficzi u. 71.
PIR sz6m: 555203
ad6sziim: 15555207 -l -02
kdpviseli : Bogdiin J6nos polg6rmester
mint dnkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : 6n ko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunfntfli Kommunrilis Szolgdltatri
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsasdg
szdkhelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
ce gtr e gy zekszitma: 02-09 - 0 64 5 5 6

adoszdma: I I 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kcik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozp ontl ;

KSH sz6ma: I I541587-381l-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezetS
mi nt Kdzszo I g6ltat6, a tov6bbi akban : Kiizsz olgiitat6

m6sreszt:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozritt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

SzerziSdb felek jelen k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megk<it6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerz6si
6rt6khat6rok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kdzbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
ertekhatdrok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok);

b) akdzponti kdlts6gvet6sr6l sz6l6 torv6nyben meghatdrozott k<izbeszerz€si 6s koncesszi6s
beszerz6si drtdkhat6rok (a tov6bbiakban : nemzeti 6rtdkhatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatArokat a k<izponti
kcilts6gvet6srol sz6l6 t<irv6nyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerzdsi tdrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatfurozott -
uni6s ert6khat6rokat a mindenkori kdltsegvet6si tcirvenyben 6vente rdgzfteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitatris becstlt 6rt6ke olyan szerzodes esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l r<ividebb id6re kdtendo szerz6d6s eset{n a
szerzo d6 s i dotartama al atti el lens zolgiitatis ;

b) hatitrozatlan idore kotdtt szerzod6s vagy n6gy dvndl hosszabb idore kritend6 szeruodds
esetdn a havi ellenszo196ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztarsas6g 2019. 6vi kdlts6gvet6s6rol sz6l6 2018. dvi L. trirv6ny 72. g (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) ponda szerinti nemzeti kdzbeszerzesi
ert6khat6r 2019.janurir 1-jdtol szolgl,ltattrs megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjanjelen szerz6dds nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiyaal6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hulladdk gyrijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6

krizszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biaosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezetts6gek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet

vdgrehajt6sdra az al6bbi szerz6d6st kdtik meg:

1. Aszerzildfls c6lja
1.1. Magyarorszirg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi k<izi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kor6ben

ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok koz6 tartozik kiil<indsen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a

kcirnyezet-eg6szs6gtigy (k<iztisztas6g, teleptl6si kornyezet tisztasdg6nak biztosit6sa, rovar- 6s

rdgcs616irt6s).

Ahulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse

szerint a telepiil6si 6nkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6sit a

krizszolg6ltat6val kotdtt hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6s ritjdn biztositja.

1.2. Jelen szerz6dds az 6nkor minyzat Kdpvisel6-testtilete,U[/ (.(1.. (..\.t.'.4.{.:...) Kt.sz.

hatdrozata alapjrin jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Okor6g Kcizs6g kozigazgatisi teri.iletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknrll, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:

ingatlanhasmii6) keletkezo telepiildsi szil6rd hullad6k kezelesdre fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal

kfcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgriltat6 kozotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezettsegeit szabillyozza.

2.
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az alihb meghatirozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Okoi6g Krizsdg kdzigazgat6si tertilet6n a telepiilesi hullad6k begytijtds6vel 6s elhelyezds

c6ljeb6l tort6nS rendszeres elsz6llitSs6val a szerzod6sben rogzitett id6tartamban, valamint

keiel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkod6si Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llomany6nak ig6nybevdtel6vel-, kozszol96ltatdsi szerzod6s kereteben:

- vegyes hullad6k gytijtdse, sz6llit6sa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elktilonitett/szelektiv/hullad6kgyujt6s

2.2, A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv€gzeset2020.janu6r 1-jdn

megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjfun a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6lyoknak 6s az Onkormanyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult

Okor6g Kdzs6g kdzigazgat6si teriiletdn a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

krizszol g6ltat6sok ell6t6sara.

A k<izszolgfltat6s megnevez6se: telepiil6si hulladdk gytijt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6

krizszolg6ltat6i feladatok ell6trisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6

ahfuztartisi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk r6sz6t kepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sdre tekintettel.
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A kdzszolg6ltatris teljesitdsdnek teriileti kiterjeddse: Okor6g K<izs6g kdzigazgat6si tertiletdn.
A kcizszolg6ltat6s krlrebe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdk6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llomiison, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, mtikcid6si
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitmdnyben.

3. AzOnkorminyzatktitelezetts6gvdllal6sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt k6zszolg6ltat6s ellitdsira a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorm inyzat k<itelezetts6get vrlllal :

- a kdzszolgdltat6s hat6kony 6s folyamatos ellfutisirhoz a Kiizszolgiitat| szitmdra
sztiksd ge s inform ric i 6k 6 s adatok szolgtitatisdr a,

- a k<izszolgiiltat6s kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdgek
kdzszolgiitatilssal tcjrt6no risszehangol6sanak el6segit6s6re,

- a kcizszolg6ltat6snak a teleptil6sen vegzett m6s k<izszolg6ltat6sokkal val6
d,sszehangol6s6nak elose git6s6re,

- a Kdzszolgf ltat6 kizar6lagos kcizszolg6ltat6si j og6nak biztosittisiira,
- a telepiilds k<izszol gdltati.s igdnybev6tel6re k<itelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoziisriban

ndv- es cimjegyzek elad siLra, adategyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapjdul szolgril6 adatok iltaddsira,
- az Onkorm6nyzat itltal rendeletben, vagy egydb m6don biaositott dijkedvezmdny vagy

mentessdg miatt felmeri.il6 kciltsdgek megt6ritdsdre a Koordin6l6 szerv szitmira,
- a telepiil6si igdnyek kiel6gitds6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, szilllitdsfurq kezelds6re

szolgril6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatirozitsira. Ennek keret6ben kijekili - a
Kdzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgdltat6 6tvegye k<izteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a K0zszolgditat| riltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,

- a hulladdksz6llit6 jrirmti szitmira megfelel6 ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiilcinos
tekintettel a tdli h6- 6s sikossiig-mentesitdsre, valamint a krizrit tirszelv6ny6be bel6g6
fa6gak lev6g6s6ra),

- akozszolgriltat6si szerzod6s kozzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktildnitett hulladdkgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6ser(51.

4. AKiizszolgiitat|kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdnartisban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az elliltdsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdsz6re az 6ves hullad6kgazd6lkodrlsi k<izszolg6ltat6si dij 50%-et kell meg6llapitani.)

ii. Elkiildnitetten gytijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrt6no ci sszegyrij tdsdr6l, elszrlllitris6r6l 6s kezel6s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hilztartitsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
cisszegytij tes6rol, elszril I itrls6r6l ds kezel dsdro l.
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- Az illtala iizemeltetett hullad6kgyujto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk

6tvdtel6r6l, dsszegytij tds6r6l, elszrillit6s6r6l 6s kezel6sdr6l.

b) Admini s ztrativ feladatok :

- kdnyvel6s, sz6mvitel,b6rsz6mfejtds
- adminis ztrici6, nyilv6ntart 6s, adatbizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormhnyzattal egytittmiik<idve a fogyaszt6k szirrrira ktinnyen hozzdferheto

iigyfdlszolg6lat 6s tiljdkonaftrsi rendszer mtik<jdtet6se (Kozponti tigyf6lszolg6lat cime: 7632

P6cs, Sikl6si ft 58.), valamint a k<izszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koaat6s.

4.2. AKiizszolgiltat6 kotelezettsdget v6llal tov6bb6:

a) akozszolgiltat6s folyamatos ds teljes k<ini ellSt6sara,

b) a k<izszolg6ltatds meghatilrozottrendszer, m6dszer ds gyakorisig szerinti teljesit6sdre,

c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott minositdsi oszt6ly szerinti

kdvetelm{nyek biztosit6sara 6s a minositdsi enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

krizszolg6ltatbsi szerz6d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a krizszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gri 6s minSs6gri j6rmri, gdp, eszkoz,

berendezdi biztositdsira, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s kepzetts6gti szakember alkalmazdsdra,

e) a krizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6sdhez sztikseges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvdgz6s6re

0 a kozszolg6ltat6s k<irdbe tartozo hulladek kezel6sdre meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek ig6nybevdtel6re,
g) nyilv6ntart6si iendszer mrikddtet6sdre ds a kozszolgilltaths teljesit6s6vel osszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esitds6re,

h) a nyilv6ntartiisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si

mtikodtet6s6hez sziiks6ges feltdtelek biztosit 6sdra,
rendszer l6trehozSs6hoz 6s folyamatos

i) a fogyaszt6k sz6m6ra konnyen hozzlfdthet6 tigyf6lszolg6lat 6s tilj ekoztatits i rendszer

mtikodtet6s6re,
j) a fogyasztoi kifog6sok es 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitisita,
tl a tev6kenys6g ellat6sahoz sziiks6ges bizosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a ielel6ss6gi kdrben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges kdrok

enyhit6sdre,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiil<inbozo

tirm6rtekti gytij to ed6ny ko ziil v5l aszthasson,

m) t6bblethuttaiek elhelyez6s6t szolg6l6, a Krizszolg6ltat6 iital bizositott zsfk

forgalmaz6s6ra,
n) a liecsek-Dr5va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

haszn6lat6ra.

A Kcizszolgiltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lyenek sz6ma: OKTF-KP|2S38'1012016,

PE/KFT/6055-3/20 I 7, PE/KTFO I 155-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Ktizszol g6ltato me gfel elo s6 gi v6lem6ny 6nek szima: KP-3 8633 - 5 12019 .

A K<izsiolg6ltat6 min6sit6si engeddly6nek szdma: PE/KTFO 105727'212019.,

PE/KTFO t 0 47 59 -6 I 20 I 9., P E/KT F O I 0 67 48-2 I 2019.

6.-,^^---

4



5. Mentestil a Kiizszolgiltatd a 4.1 pontban meghatdrozott k<itelezettsdgdti5l vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l jiirhatatlan akozitl, amely a
Kdzszolgfltat6 gdpj6rmriveinek balesetmentes kdzleked6sdt biaositja. Ez esetben a
Ktizszolgriltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kciveto legkozelebbi szdllitrisi napon k6teles
szolgilltatni, mely alkalommal kdteles az el(Lzo elmaradt sz6llitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti teleptil6si hullad6k elsz6llit6siira is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- M <inkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6r5 t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyti t6rgy, amely veszllyeil.eti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongiilhatja a
gytijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve rirtalmatlanitiisa sor6n veszdlyezteti a
kornyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, zitrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgiltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zsitkban keriil kihe ly ezd sre,

- a hulladdk oly m6don kerUl kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem lezrirt, illetve sdriilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny k<iriil szabiiytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akadhlyoz6 m6don
tcibblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a trlrol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matri cdjdnak
hi6nya, illetve s6rtil6se esetdn.

7, Az alvfllalkozfl I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vilgezhetii tev6kenys6gek
7.1. K0zszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kilzszolgiltat1 az
alvdl lalkoz6 i g6nybev6te l6t koteles az On ko rm ilny zat szitmira bej elenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6gdert a Kiizszol giitat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Ktizszolgrlltatds teljesitds6vel dsszefliggo adatszolg6ltat6s biztositrisa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltatfl az l./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz5an elktil6nitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgtitat6si tertiletr6l elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepiilesi hulladek mennyisdgdt.

9. A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kritelezetteknek a k<izszolgriltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos minosdgi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiltai6 szdkhely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacfmre kell cfmezni, 6s a KOzszolgittatO
kdteles azokat irasban, 15 napon beli.il megv6laszolni. Haladdktalanul int6zkeddsre k6leles a
Kiizszolg6ltatri ktimyezetszenrryezds esetdben, ha az a kozszolg1ltat1si tev6kenys6gdvel
okozati osszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, €,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kozszolgiltatiis rendj6rol sz6l6 rendeletdnek rendelkezds6t kifog6solja, a
Ktizszolg{ltatri 30 napon beltil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesitdse mellett-
az Onko rm Snyzathoz megki.ildeni.
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10. Kiizszolgfltatds dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmu-

szabillyozisi Hivatal javaslatdnak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az illlarri hulladdkgazd6lkoddsi k<izfeladat keret6ben az 6llam beszedi

a kcizszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkodisi

kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66n felelos miniszter 6ltal meghatbrozott szolg6ltat6si dijat,

Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6lo szerv)

hoz l6tre.
A helyi krizszolg6ltato, a telepiildsi 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkoddsi

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform5ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkdr6nek gyakorl6sdhoz sztiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvet. A

miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordinril6 szerv iiltal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

l0.Z A k6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij megdllapit6sa a Ht.46-48.$ 6s

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrtent.

tirit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendd lokossagi diiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniiok tekintet6ben a kozszolg6ltat5si dijfizetdsi

kdtelezetts6 get az Onkorm6nyzat telj esfti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egys6gnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

110 liter 63 88,-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49r-

*a3g512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es dletvitelszer[ien haszn6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszn 616 rdszdre, a telepiil6si dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

ll0literes ed6ny: 207,-Bt+ AFA
l20literes ed6ny: 225,'Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: 2 068,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6nY: 186,- Ft + AFA
120 literes ed6nY: 202,'Ft + AFA
1100 literes ed6nY: I 861,- Ft + AFA

Q Tilbblethultaddkgytijt6sere szolg6l6 zsitk ira: 361,- Ft+Afa/db.

Szerzi1do Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hat6lyos

AFA-tdrv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j 6rnak el.

b)



ll. Allamihullad6kgazddlkoddsikiizfeladat-elldtis
ll.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijel<il6s6rol, feladatkdr6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint M adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabillyairol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezddsben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi
Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Zartkdriien Mrikdd6 R6szv6nyt6rsas6got jelcilte ki.

ll.2 A Koordinii6 szerv a ktizszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szimlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgiiltattis alapjdn iilitja ki. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgriltat6ssal
drintett ingatlanhasznill tekinteteben a Koordin6l6 szery iital legut6bb kiszdmlir:ott
kozszolgriltat6si dij161 6llit ki szdmlit. Az ezzel cisszefiiggesben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helyt6lldsi kotelezettseg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolg6ltat6si
dijkiilcinbdzet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgdltat6nak fizetendd eseddkes
szolgiitatitsi d(jba beszdmitja. A kcizszolgdltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezmenyert a Kdzszolgaltat6tterheli a felekiss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs k<izszolg6ltatiisi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefliggesben teljesitds tdrtdnt. A Koordiniil6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kernt az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltitasbOt hianyz6
ingatl anok 6s sziiks6 ge s adataik me gdllapitisa 6rdek6ben.
A fentiek alapjdn rogzitett ingatlanok adatait a Koordinrll6 szerv megktildi a
krizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a krizszolg6ltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon vegzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az drtesit6s kezhezveteldt k<iveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kovet6en - a kcizszolgiitato eltero adatszolgiiltat6sa hiriny6ban - a Koordin6l6
szerv a kdzszo I 96l tat6si dij at az ingatlantul aj dono sn ak sz6ml6zza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszitmlirzott 6s az ingatlanhaszniio Altal hat6rid6n beltil ki nem
fizetett kdzszo I giiltat6s i dij behaj t6sa drdek6ben int6zkedik.

I1.5 A Kcizszolgiltato reszdre akdzszolgitltat6si szerzod6sben rogzitett feladatok ell6trlsii6rt
a Koordiniio szew a hullad6kgazddlkodisi kcizszolgAltat6si dij megrillapititsircrt felel6s
miniszter 6ltal meghatdrozott szolgiitatdsi dijat fizet.

ll.6 A kdzszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint elltit6s6rt felekis dltal kiadott
teliesitisigazoltissal igazolja, hogy a kcizszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak a k<izszolgiitat6 trltal a Koordinril6 szew r6,szere a
rendszeres adatszolgiiltat6s keret6ben tcirtdno megkiildese a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolg6ltat6 r|szdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat aieljesitdsigazol1s
kiad6s6val alapos indok ndlktil kesedelembe esik, fgy a kozszotg6ltat6 jogosult ai ezzel
kapcsolatban keletkezo kirirt az Onkormdnyzat fele drvenyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s teljes k<izvetlen kdlts6ge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordinrll6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a kdzszolgdltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt

szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezdds szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.

Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a krizszolg6ltatdsi szerzodest

annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t krivet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil

elektronikus riton megkiildi a KoordinSl6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgdltatisi szerzdd6s hatilya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janudr 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hat6rozott idore, 2029.

december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerz6d6st k6zos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. Akiizszolgrlltatisiszerz6d6smegsziin6se
A krizszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a b enne me ghatir o zo tt i d6 tartam lei 6rtix al,

b) a Kdzszol g6ltat6 j o gut6 d n6lktili me gsztind s6ve l,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdoddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k<izos megegY ezds6vel.

l3.l Az Onkormanyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st a Polgari Tdrv6nykonyvben

meghat6rozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d<intds el6ir6sait srilyosan megs6rtette, es

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megallapitotta,

- a szerz6d6sben megallapitott kotelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don sulyosan

megs6rtette.
- a nUtad6kgazd6lkod6si k<jzszolg6ltat6si szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13,2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben meghatdrozottakon trilmenoen a

k<izszolg6ltathsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- ui Onkormanyzat a kozszolg6ltatisi szerzod6sben meghatdrozott kdtelezetts6gdt - a

K6zszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellenere - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6rt okot, vagy akadiilyozzaa hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s teljesites6t; vagy

- a k<izszolg6ltat6si szerzodes megkoteset kovet6en hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kozszolgiiiat6si szerz6d6s tartalmi elemeit rigy v6lto*at1a meg, hogy az a

KOzszolg6ltat6nak a hullad6kgazdillkodhsi kdzszolg6ltat6s szerz6d6sszerti teljesitdse

kdr6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkod6si szerzoddst a kdzszolgilltat6 felmondja, a telepiilesi

onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azii kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.
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A fentiek teljesiil6se esetdn akdzszolg6ltat6si szerzodl,s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kdzszolgiltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm5nyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve, ha a szerzSd6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kozszolgriltatSsi dij S}Yo-inak
megfelel6 meghirisul6si kdtber fizet6s6re kdteles.

14. Elj6rds a szerzfidfls megsziin6se eset6n
A kdzszolgdltat6si szerz6d6s megszrin6se vagy megsztintet6se eset6n a Kdzszolgiitat6 az ij
k6zszolg6ltat6 kiv6lasztirsitig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgitltattist villtozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazdiikodirsi k6zszolg6ltat6si szerzodds megszrin6se eset6n a kdzszolg6ltatris
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kozszolgdltato a

telepi.ildsi 6nkorm6nyzatnak a krizszolg6ltat6si szerzodds megsztindse napjan ifiadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egym6s k<iz<itti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek targyal6s ritj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fligg6en a P6csi Torv6nysz6k
illet6kess6g6t kotik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.
A szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat r6sz6rol:
n6v: Bogd6n J6nos polg6rmester
telefon: 06-7 3 I 491 -091
e-mail : j ano s. bo gd an7 0 @gmail. com

a Kiizszolg iitat6 rdsz6ro I :

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

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a

szerzodds teljesit6s6vel <isszefiiggo kapcsolattart6s cdljdbol, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos drdekek ervenyesit6se drdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sorrin a

kapcsol6d6 jogszab6lyok ds adatv6delmi szabiiyzataik rendelkezdsei szerint jrirnak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkodisiProgram
A Krjzszolg6ltat6 kriteles ig6nybe venni a Mecsek-Drilva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
kereteben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkcizoket a kozszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatfirozatainak.

6*-r-
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy b(r6s6g

annak drvdnytelens6gdt dllapitja ffieg, fgy a szerzodes tdbbi rdsze 6rv6nyes ds

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha anelkiil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kot<itte volna meg.
Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott kerddsekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorminyzatair6l sz6lo 2011. 6vi CLXXXX. trirvdny (Motv), valamint a

Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o g szabrilyok ir6ny ad6ak.

Okorig, 2019.6v ) I h6na I nrp
D5l-Kom Nonprofit
7032 P6cs, Siklosrut

C6gjegyz6ksz6m: 02-09-l

Kft.
52.
064556

Okorig Kiizs6g
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg6ltat6
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