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HULLADEKGAZDAT,XOOASI XOZSZOLGAT,TATASI SZERZOUBS

amely l6trejdtt egyr6szt: Patapoklosi K0zs6g Onkorm{nyzata
sz6khely: 7923 Patapoklosi, Rrlk6czi u. 50.
PIR sz6m: 334406
ad6sz6m: 15334400-l -02
k6pviseli: K6rolyin6 V6ri Szilvia polg6rmester
mint <inkorm iny zat (a tov6bbi akban : 6 nko rm 6nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunflis Szolgdltat6
Nonprofit KorL{tolt Felel6ss6gii Tr{ rsasrig
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
cd g e gy zekszima: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adoszitma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: 100468989 /P6cs-K6k6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozpont/
KSH sz6ma: I 1541587-381 l-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter i.igyvezeto
mint Kdzszolgdltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgdltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<izott az alulirott helyen 6s napon az alihbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen krizszolg6ltatdsi szerzod6s megkdt6sekor figyelembe vett6k a

kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kcizbeszerzesi

6rt6khat6rok:
a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott kdzbeszerzdsi es koncesszi6s beszerz6si

ert6khatrirok (a tov6bbiakban: uni6s drtekhatrirok);
b) akozponti kcilts6gvet6sr6l sz6l6 torv6nyben meghatitrozott kcizbeszerzesi 6s koncesszi6s

beszerzesi ert6khatiirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).
(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kcizponti

kdlts6gvet6srol sz6l6 torvenyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerzesi trlrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori krilts6gvetesi trirvenyben dvente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatiis becstilt erteke olyan szerzodes eseteben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatirozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l r<ividebb idore kcitendo szerzodds esetdn a

szerzo des i dStartama al atti el lenszo I g6ltat6s ;

b) hatirozatlan idore kdtdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore kdtendo szerzodds

esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<izt6rsasrig 2019. dvi kolts6gvetes6rol sz6lo 2018. evi L. tdrvdny 72. $ (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzesi
drt6khatrir 2019.janu6r l-jdtol szolg6ltat6s megrendelese eset6ben: 15,0 milli6 forint.
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Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
har6,lya al6.

SzerzodiS Felek a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kcizszolg6ltatiis folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s k<itelezetts6gek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet
vegrehajt6sira az al6bbi szerzoddst kotik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi <inkormirnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok krirdben
ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok koze tartozik ki.il<inosen a hulladekgazd6lkod6s 6s a
kcirnyezet-egeszs6g0gy (kdaisztas6g, teleptildsi krirnyezet tisztas6g6nak biztositdsa, rovar- 6s
ragcs616irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirvdny (a tovribbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddse
szerint a telepi.il6si <inkormiinyzat a hullad6kgazdrllkod6si k<izszolgilltat6s ell6t6s6t a
kdzszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkoddsi kcizszolg6ltatdsi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerz6dds az Onkormhnyzat Kepviselo-testi.ilete ..(... ....) KT.
sz.hatirozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds cdlja, hogy Patapoklosi Kdzs6g kozigazgatisi teri.ilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokniil, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznil6) keletkezo teleptil6si szilard hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 krizszolg6ltatiissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabdlyoknak megfeleloen az Onkormfnyzat ds a
Kiizszolgdltat6 kdzotti kapcsolatot, a Felek jogait es kcitelezetts6geit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kiizszolgfltat6t az alibb meghat6rozott feladatok
elvdgzdsdvel:
Patapoklosi Kdzs6g kdzigazgat6si tertilet6n a telepi.il6si hullad6k begyrijt6s6vel 6s elhelyezds
cdlj6b6l t6rt6no rendszeres elszrlllit6siival a szerzoddsben rdgzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel ds 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszk<iz-
es ldtesitm6ny6llomdny6nak igdnybev6teldvel-, kcizszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szrillit6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitfs 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. AKdzszolgiltatri a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvegzeset 2020.janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjrin a Kiizszolgiltatfl, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak es az <inkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizrir6lagosan jogosult
Patapoklosi Kcizs6g kdzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k gytijtdsdre 6s kezel6s6re
ir6nyul6 kcizszolg6ltat6sok ell6t6srira.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: telepiildsi hullad6k gytijt6sdre 6s kezel6sdre irrinyul6
k6zszolgriltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6
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ahitnartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rlszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sere tekintettel.

A kcizszolg6ltatris teljesit6s6nek teriileti kiterjedese: Patapoklosi K6zs69 kdzigazgatisi
teriilet6n.
A kdzszolgriltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezel6se: a Kdk6nyi Regiondlis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikcid6si
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelo ldtesitm6nyben.

3. Azonkormdnyzat kiitelezetts6gvdllalisa
3"1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt k<izszolgriltatis ell6t6s6ra a Kiizszolgfltat6nak
kizar6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az On ko rm inyzat kdtelezettseget vrll lal :

- a kdzszolg6ltatris hatdkony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolg{ltat| szitmira
szi.iks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6s6ra,

- a k<izszolg6ltat6s kdrdbe nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si tev6kenysdgek
kcizszolg6ltat6ssal tortdno <isszehangol6s6nak elosegit6sdre,

- a kdzszolgi,ltat6snak a telepiildsen vegzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6
<isszehangolils6nak elosegit6sdre,

- a Kiizs zolgiltatil kizir 6lagos k<izszolg6ltat6si j o g6nak biztosit6s6ra,
- a teleptil6s krizszolg6ltatrls ig6nybev6tel6re kritelezett ingatlanhasznii6i vonatkoz6s6ban

ne v - 6 s c imj e gy z6 k iltadilsilr a, adate gy ezetd sre,
- kedvezmdny, mentessdg esetdn annak alapj6ul szolgdl6 adatok ittadilsira,
- az Onkormanyzat iital rendeletben, yagy egyeb m6don biaositott dijkedvezmdny vagy

mentesseg miatt felmeriilo kcilts6gek megt6rit6s6re a Koordinill6 szerv szdmira,
- a telepi.il6si igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sz|llitdsdr4 kezeldsere

szolgril6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozilsira. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kiizszolgfltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgitltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznil6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitat| 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 jdrmii szitmira megfelel6 ritviszonyok biztositds6ra, (ktildn<is
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kcizrit iirszelveny6be bel6g6
fairyak leviig6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzodds kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktikinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervezeserol.

4. A Kiizszolgiltatri kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgriltat6 gondoskodik:

- A hinart{sban keletkezo:
i. Vegyes hulladek heti egyszer

(Udiilo es idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6t6si idoszak 6 h6nap -
rlprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhasznill6k
r6szdre az dves hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgriltatrisi dij 50%-itt kell meg5llapitani.)

ii. Elktil<jnitetten gytijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k evente egy alkalommal
tdrteno cisszegytij tdserol, el sz6l litris6r6l 6s kezeldserol.

6.. -



- A gazdrllkod6 szervezetekn6l keletkezohdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladek
dssze gy iij t6sero I, el sz6llit6s6ro I ds kezel6sdrol.

- Az iitala i.izemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hulladdkgyrijto udvarban a hulladek
6tv6tel6r6l, risszegytijt6s6rol, elsz6llitrls6r6l ds kezel6s6rol.

b) Adminis ztr ativ feladatok :

- k<inyvel6s, sz6mvitel, b6rszilmfejt6s
- adminis ztrdcio, nyilv6ntart is, adatbinis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgriltatris

c.) az Onkorminyzattal egyiittmiikodve a fogyaszt6k szitmfura kcinnyen hozzdferheto
iigyfdlszolgdlat 6s ti\ekodatitsi rendszer mtikodtet6se (K<izponti iigyfdlszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakossiigi t6jdkoztat6s.

4.2. A Ktizszolg{ltat6 kritelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes k6rii ell6t6s6ra,
b) a kcizszolg6ltatds meghatirozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesitdsdre,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott minosit6si osztiiy szerinti

kcivetelmdnyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiitatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megletere,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gri 6s minos6gu j6rm[i, gep, eszkoz,
berendezes biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsdra,

e) a kozszolg6ltatds folyamatos, biztonsigos 6s b6vitheto teljesit6s6hez sziiks6ges
fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6gz6sdre,

0 a kcizszolgriltat5s kdr6be tartozo hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

Idtesitmenyek i genybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikcidtet6s6re ds a k<izszolg6ltat6s teljesit6s6vel <isszefiiggo

adatszo I giiltat6s rendszeres telj esit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezelesi ds adatszolgfltat6si rendszer ldtrehozils6hoz es folyamatos

mrik<idtetds6hez szi.iks6ges feltetelek biztosit 6sdra,
i) a fogyaszt6k sz6mdra k<innyen hozzdferheto iigyf6lszolg6lat es t6j6koztatdsi rendszer

mtikodtetes6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok ds dszrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitds6ra,
k) a tev6kenysdg ell6t6s6hoz sziiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felelossegi kcirben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijt6sehez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 ktildnbozo
tirm6rtdkti gytij toeddny k<iztil v6l aszthas son,

m) t<ibblethullad6k elhelyezds6t szolgiil6, a Krizszolg6ltat6 iital biaositott zs6k
forgalmaz6s6ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s letesitm6ny rillom6nydnak
haszn6latiira.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazd5lkodSsi enged6ly6nek szima; OKTF-KP12538-1012016,
p E/KFT/6 055-3 t2017, PE/KTFO I t55 -7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kcizszol g6ltat6 megfe lelosegi vdlem6nyenek sz6ma : KP-38633- 5 I 2019 .

A Kdzszolg6ltat6 minosit6si enged6lyenek sz6ma: PE/KTFO105727-212019.,
p E/KTFO I 0 47 59 -6 t20 I 9., PE/KTFO/0674 8-2 t2019.
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5. Mentestil a K0zszolgdltat6 a 4./ pontban meghatiirozott k6telezetts6g6tol vis maior esetdn,
tovdbb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkrizelit6sdhez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentessdg, illetve egydb okb6l jrlrhatatlan akonrtl, amely a
Kiizszolgriltatr6 gdpj6rmriveinek balesetmentes krizleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgr{ltat6 az akadrily elh6rul6s6t kdveto legkrizelebbi szallit6si napon k<iteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt sz6llitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyisd gti teleptil6si hul lad6k elsz6llitSs6ra is.

6. A Kiizszolgiltatri jogosult megtagadni a hullad6k elszrillit6siit:
- az onkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l eltero tiirol6edeny kihelyezese eset6n,
- ha a t6rol6eddnyben a telepi.ildsi (kommun6lis) hulladdk ktir6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si t<rrmel6k, rlllati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, sirlyri tdrgy, amely vesz6lyezteti a
hulladeksz6llitdssal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, vagy megron96lhatja a
gytijtoberendez6st, kezelo berendezest, illetve iirtalmatlanit6sa soriin veszelyezteti a
k<irnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt t6rol6eddnyben, illetve nem a KozszolgLiltat6t6l
vds riro I t j e I zett zs itkb an keriil kihe I y ezd sr e,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a tiirol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6dris
vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a trirol6ed6ny k<iri.il szabillytalanul, annak mozgat6st es i.iritdst akadiiyozo modon
t<ibblethulladdk keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6eddnyek jelzese bevezetdsre kertil - a t6rol6edenyek matric6j6nak
hiiinya, illetve sdrtildse eseten.

7. Azalviilalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltatri jogosult alv6ll-alkoz6(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgfltat6 az
alvdl lalkoz6 i g6nybev6tel6t kdteles az O n ko rm ilnyzat szdmfura bej elenteni.
7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevekenysdge6rt a Kiizszolgiltatl tgy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Kiizszolgiltatits teljesitesevel cisszefiiggo adatszolgriltat6s biztositdsa drdekdben a
Kizszolgiltat6 az l./ pontban meghat6rozott szolgdltat6si teniletre vonatkoz6an elktilcinitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltatdsi tertiletrol elszdllitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyisdgdt.

9. A kozszolgdltatiis ig6nybev6telere kotelezetteknek a k6zszolgdltat6s teljesitesevel
kapcsolatos minosegi eszrevdteleit, kifog6sait fr6sban a Kiizszolgiltatl szekhelydre (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, es a Kiizszolgdltatri
kriteles azokat frdsban, l5 napon beltil megviilaszolni. Haladdktalanul int6zkeddsre koteles a
Kiizszolgriltat6 kcirnyezetszennyezls eset6ben, ha az a kozszolg ltat6si tevdkenysegevel
okozati <isszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezeldsi kdzszolgdltat6s rendjdrol sz6l6 rendeletdnek rendelkezdset kifog6solja, a
Kiizszolgiltat6 30 napon bel0l kriteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitdse mellett-
az Onkorm iny zathoz me gktildeni.
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10. Kiizszolgiltatfs dija
10.1. A hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es Krizmti-
szabillyozdsi Hivatal javaslatdnak figyelembeveteldvel az illetdkes miniszter rendeletben
dllapida meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkodSsi kdzfeladat keret6ben az iilam beszedi
a kozszolg6ltatdsi drjat 6s kifizeti a krizszolgSltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgdltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatArozotl szolg6ltat6si dijat,
Az iilant e feladatainak ell6trls6ra koordinril6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi krizszolg6ltat6, a telepiil6si rinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
letesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informdci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkrirdnek gyakorl6srihoz sztikseges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kcizszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatdnak figyelembevetel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kcizszolgiiltat6nak fizetend6 szolg6ltat6si dijat.

10.2
A kdzszolg6ltat6 eltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapitdsa aHt. 46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfeleloen tort6nt.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

60 liter* 66.-
80 liter 88.-
I l0 liter l2l.-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es dletvitelszertien hasm616 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn616 rdszere, a telepiildsi dnkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjan.

Tobblethulladdk gyiijt6s6re szolg6l6 zsik ira: 3 6 l,- Ft+Afa/db.

Ipari (eazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Eddnymdret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(F0

1 10 liter 147,-

120 liter l6l,-
I 100 liter 1474,-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6
(Ft)

tiritdsi dij

110 liter tzt.-
120 liter 133.-
1100 liter 1217.-

t,^-.-
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SzerzodiS Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatdlyos
Afe tOrveny rendelkez6seinek megfeleloen jamat el.

I 1. A[am i hu llad6kgazdrilkod6si kiizfeladat-ell6tf s

11.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijel6les6rol, feladatkorerol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltatdsi
kcitelezettsdgek r6szletes szabiiyairol szol6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjrln a Korm6ny a Ht. 32/A. g (l) bekezd6sben
meghatilrozott feladatokra Koordinrll6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordiniil6 ds Vagyonkezelo Zartkdnien Mrikddo Rdszvdnytarsas6got jekilte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv a krizszolg6ltatrlsi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgdltat6s alapj6n rlllitja ki. A kdzszolgitltatl hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgilltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgirltat6ssal
6rintett ingatlanhasznilo tekintetdben a Koordiniil6 szerv 6ltal legut6bb kiszdml/zott
k<izszolgriltat6si dij161 6llit ki szimli/'. Az ezzel <isszefligg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eseten
minden helytrill6si k<itelezettseg a kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolg6ltat6si
dijkiil<inbcizet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a k<izszolgriltat6nak fizetend6 eseddkes
szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A kcizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kiillitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi krivetkezmenyerta kdzszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatdsb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kdret, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizetes
meghat6rozva az adatszolgiltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingitlannal
dsszeftggesben teljesit6s ttirt6nt. A Koordiniil6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adator
k6rni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. S (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l hiilnyzo
ingatlanok ds sziiks6ges adataik megrillapit6sa drdekeben.
A fentiek alapj6n rtigzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a
kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a krizszolgiitatot, hogy a megktildcitt ingatlanokon vdgzett
szolgriltatiis6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az 6rtesitds k6,zhezvetel6t kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvetoen - a kozszolgdltato eltdro adatszolgriltat6sa hi6nyriban - a Koordiniil6
s zerv a ko zszol giitat6s i d ij at az ingatlantul aj do no s n ak szitmllzza ki.

ll.4 A Koordinil6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanh aszniio 6ltal hat6ridon beltil ki nem
ftzetett kd zszo I griltatds i dij behaj tdsa drdek6ben i nt6zkedi k.

11.5 A Krizszolgdltato reszlre akozszolgirltat6si szerzod6sben rrigzitett feladatok ell6t6s6ert
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdalkoditsi k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat fizet.

ll.6 A kcizszolgilltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6trisdrt felelos iital kiadott
teliesltisigazoltissal igazolja, hogy a krizszolg6ltat6 teljesitdsevel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kdzszolgirltato irltal a Koordin6l6 szerv rdszere a
rendszeres adatszolgitltat6s keret6ben tdrt6n6 megktild6se a szolgiiltat6si dij fizetdsdnek
feltdtele.
Az Onkorminyzat ktiteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolgitltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot k<jveto 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkorminyzat a teljesitdsigazolils
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kiadisdval alapos indok n6lki.il kesedelembe esik, ,igy a kcizszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapc so I atban ke I etkezo kdr it az 0nkorm6n y zat fele 6rvdny e s iteni.

ll.7 A szolg6ltatdsi dijban a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s teljes kcizvetlen kdltsdge
megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag ertdkesitesdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik irgy,
hogy a kozszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitesbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordindl6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6s €get vrzsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerzoddst

annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t k<ivetoen halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv reszdre.

12. A kdzszolgdltatisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzoddst 2020. janu{r 01. napj6val kezdod5 hat6llyal hat6rozott idore, 2029.

december 31. napjdig kiitik.

Felek a szerzodest kriz<js megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgfltatdsi szerz6d6s megsziin6se
A kdzszolg6ltatdsi szerzodds megszunik
a) a benne me ghat6rozott idotartam lej 6rt6val,

b ) a Kdzszo I grittat6 j o gut6d n6lki.il i me gszun6s6vel,

c) el6llSssal, ha a teljesitds m6g nem kezdod<itt meg,

d) felmonddssal
e) afelek kdzcis megegyez6s6vel

13.1 Az flnkorm6nyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri T<irvdnykdnyvben

meghatiirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kcizszolgiltat6

- a hullad6kgazd6lkod5si kcizszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6sdgi dtint6s eloirisait srilyosan megs6rtette, ds

ennek teny6t a bir6s6g vagy a hatos6g jogerosen megdllapitotta;

- a szerzodesben meg6llapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsertette;
- A lrulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzodest az Onkorm6nyzat felmondja, ha a

K<izszolgiiltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfelel6segi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgari Torv6nykonyvben meghatirozottakon trilmenoen a

kozszolgdltatfusi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- az $nkorm6nyzat a k<izszolg6ltatdsi szerzod6sben meghat6rozott kotelezetts6g6t - a

KozszolgSltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a K<izszolgiiltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladdkgazd6lkoddsi kcizszolg6ltat6s teljesites6t; vagy

- a kdzszolgdltat6si szerzodds megkdtdset kdvetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

k6zszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy viitoztatja ffieg, hogy az a
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Kdzszolgiitat6nak a hulladdkgazdillkoditsi kdzszolg6ltat6s szerzoddsszerti teljesit6se
krirdbe tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeitjelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkodrisi szerzod6st a kdzszolgSltat6 felmondja, a teleptilesi
dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azij krizszolg6ltat6 kiv6lasztitsirol.

A fentiek teljestil6se eset6n akdzszolgfltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kijzszolgirltat6 a hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6st villtozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghiirsul, illetve, ha a szerzodes
neki felr6hat6an sztinik meg, M Onkormanyzat az dves kdzszolgriltat6si dij S}Yo-inak
megfelelo meghirisul6si kcitb6r fizet6sdre k<iteles.

14. Eljdris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolgriltat6si szerzodl,s megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n a Krizszolg iitato az ij
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgl,ltat6st viitozatlanul elkida.
A hullad6kgazddlkoditsi ktizszolg6ltat6si szerziides megsztindse eset6n a k6zszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban ldvo iigyek iratait es nyilv6ntart6sait a Kozszolg iitat6 a
teleptilesi 6nkorm6nyzatnak akozszolgirltat6si szerzod6s megsztindse napj6n 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megrlllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds
sorrin igyekemek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyal6s [d6n 60 napon beliil nem tudjdk
eljar6s lefolytatdsara a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a
illetdkess6g6t k<itik ki.

kdzrjtti t5rgyal6sok

rendezni, a bir6sdgi
Pdcsi Trirvdnyszek

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igenyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesit6sdvel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdszdrol:
nev: K6rolyin6 Vriri Szilvia polg6rmester
telefon: 731550-018
e-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

a Kiizszolg iltatil r6sz6rol :

ndv: Bir6 Pdter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

.(\-"-
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11. Mecsek-Driva Hullad6kgazddlkoddsi Program
A Kozszolg6ltat6 koteles igenybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 letesitmdnyeket es eszk<izoket a k6zszolgiitatis teljesit6se kapcs6n.
Felek kotelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hatdrozatainak.

I 8.R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerzod6s barmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

ervenytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelensdg6t dllapitja ffieg, fgy a szerzodes t6bbi r6,sze drvdnyes 6s

kikenyszeritheto, kiv6ve, ha andlkiil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott kerd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. ttirveny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorminyzatairol sz6l6 2011. evi CLXXXX. t6rv6ny (Mtitv), valamint a

Polg6ri Trirv6nykcinyvrol sz6l6 2013. 6vi V. trirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

iryazati j o g szab6lyok ir6ny ad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegyezot, j6v6hagy 6lag irjdk al6.

Patapoklosi Kiizs69

D6l-Kom NonProfit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si 0t 52.

C6gjegyz6ksz6m: 02-09-064556
Adoszim : 11 54 1 587'?-02

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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