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HULLADfr,xeIzoAr,ronAsIrOzSZoLGALTATASTSZr,RZ6orcs

amely ldtrejritt egyrdszt: Potony Kiizs6g Onkormrinyzata
sz6khely: 7977 Potony, Pet6fi S. u. 9.
PIR sz6m: 397988
ad6szdm: I 5397988- I -14
k6pviseli : Reiz Tam6s polgiirmester
mint <inkorm iny zat (a tov6bbi akban : O n ko rm iny zat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Feleldss6gfi Tfrsasfg
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
c e gS e gy zdkszhma: 02 -0 9 - 0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: 11 541587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hulladdkke zelo Kdzpontl
KSH sz6ma: I 1541587-3 8 I 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter i.igyvezet6
mint K<izs zo I g6ltat6, a tovribbiakban : Ktizszo lgiitatf

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alitbbi
felt6telek mellett:

SzerziSdit felek jelen kozszolg6ltatdsi szerzodds megkcitdsekor figyelembe vett6k a
kozbeszerzdsekrSl sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerz6si
6rtdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
ertdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akozponti kdlts6gvetesrol sz6l6 t<irv6nyben meghat6rozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi ertdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhat6rokat a kcizponti
kcilts6gvet6srol sz6l6 tdrvdnyben 6vente kell meghatitrozni. Az egyes beszerzdsi t6rgyak
eset6ben alkalmazandl - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s drt6khat6rokat a mindenkori kcilts6gvet6si t<irvdnyben dvente rd,gziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatiis becstilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott id5re, n6gy 6vre vagy ann6l r<ividebb idore kdtendo szerzod6s eset6n a
szerzo de s idotartama alatti e I lens zolgiitatis;

b) hatdrozatlan id6re kdtott szerzodds vagy n6gy evndl hosszabb idore kdtendo szerzodds
esetdn a havi ellenszolg6ltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztrirsasiig 2019. 6vi k<ilts6gvetdserdl sz6l6 2018. 6vi L. tdrvdny 72. $ (1)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rtekhat6r 2019.janu6r l-jdt6l szolgiitatirs megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjhn jelen szerzod6s nem esik a kiizbeszerz6si eljar6s
hatiiyaal6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
kozszolgiltat6s folyamatoss6g6nak biztositisa 6rdekdben a teleptil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi cinkorm6nyzati rendelet
vdgrehajt6sdra az al6bbi szerzoddst kotik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok kordben
ell6tand6 helyi cinkormitnyzati feladatok kozd tartozik kiil<in<isen a hullad6kgazd6lkodiis ds a
kcirnyezet-eg6szsdgi.igy (kciaisztas6g, teleptil6si kdrnyezet tisztas6gdnak biztosft6sa, rovar- ds
169cs616irt6s).

Ahulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezdese
szerint a telepi.il6si cinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a
k6zszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgdltat6si szerzod6s ritj6n biztositja.

f 3. A jelen szerzodds cdlja, hogy Potony Krizsdg kdzigazgatdsi tertiletdn az
ingatlantulajdonosoknill, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyi.itt:
ingatlanhaszn6l6) keletkezo telepiil6si szil6rd hulladdk kezel6s6re fenndll6 kdzszolgrlltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabdlyoknak megfelel6en az Onkorminyzat 6s a
Kiizszolgfltat6 kriz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kritelezetts6geit szabllyozza.

2.

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az alihb meghatirozott feladatok
elv69z6s6vel:
Potony K<izs6g kdzigazgat6si teriileten a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyezes
c6lj6b6l tcirt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben r<igzitett id6tartamban, valamint
kezel6sdvel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkriz-
6s l6tesitmdny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, k<izszolg6ltat6si szerzodl,s keret6ben:

- vegyes hulladdk gytijtdse, sz6llit6sa, kezeldse heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s dvente egy alkalommal
- elkiikinitett /szelektiv/ hulladdkgytijtds

2.2. A Kiizszolgr{ltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzeset 2020.janu6r 1-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj5n a Kiizszolgfiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az cinkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizfir6lagosan jogosult Potony
K<izs6g kdzigazgat6si teriiletdn a teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6
k<izszolg6ltat6sok ell6t6sara.

A k<izszolgAltat6s megnevez6se: telepi.ildsi hullad6k gytijtes6re ds keze16sdre ir6nyul6
kcizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhasznril6
ahdztartisi hulladekhoz hasonl6 hullad6k reszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kozszolg6ltatiis teljesit6sdnek tertileti kiterjed6se: Potony Kdzs6g kdzigazgat6si teriilet6n.
A kdzszolgdltatds k<irdbe tartoz6 hullad6k elhelyezdse ds kezel6se: a Kdkdnyi RegionSlis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, mtikdddsi
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvriltaldsa
3,1. Az Onkormrinyzat a 2. pontban irt kdzszolgdltat6s ell6tdsrira a Ktizszolgrlltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3.2. AzOnkormfnyzat kdtelezetts6get v6llal:
- a kcizszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgiitatl szdmira

sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6siira,
- a kcizszolgilltat6s kdr6be nem tartozo hullad6kgazdrllkod6si tev6kenysdgek

kdzszolg6ltat6ssal t<irt6n6 dsszehangol6s6nak elosegit6s6re,
- a kozszolg6ltat6snak a telepiilesen vdgzett m6s kozszolgdltat6sokkal val6

o sszehangol6srinak elosegit6sdre,
- a Kiizs zolgiltatf kizirolagos kdzszolgiiltatrisi j o grinak biZosit6s6ra,
- a teleptil6s kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezettingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

ndv- 6s cimjegy zek irtaddsir a, adate gy ezet6 sre,
- ked.vezmeny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgtil6 adatok ifiadisdra,
- az Onkormiinyzat iital rendeletben, vagi egy6b -6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeri.ilo kdltsdgek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szfumdra,
a telepiildsi ig6nyek kiel6gft6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, szilllitdsdra kezeldsdre
szolgrll6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatdrozirsira. Ennek keret6ben kijeldli - a
Kiizszolgfltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kciztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat| 6ltal alkalmazott gepjinmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmri szdmira megfelelS ritviszonyok biztosft6s6ra, (ktil<incis
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kcizrit tirszelv6nydbe bel6g6
faagak lev6g6srira),

- akozszolg6ltat6si szerzodl,skozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktil<initett hulladdkgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. AKiizszolgiltatfkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kcizszolgaltat6 gondoskodik:

- A hdnartdsban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ell6t6si idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdszdre az 6ves hulladdkgazd6lkodrisi kozszolgriltat6si dij 50%-At kell meg6llapitani.)

ii. Elktildnitetten gyrijt<itt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrt6no cissze gytij tds6rdl, elsz6llit6s6r6 I ds kezelds6rol.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hitztartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
cisszegytij t6s6rol, elszril I itris6r6l 6s kezel6s6rol.
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- Az 6ltala iizemeltetett hullad6kgyiijto ponton, hulladdkgyrijt6 udvarban a hulladdk

dtvdtel616l, <isszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s keze16s6r6l.

b) Adminis ztr ativ feladatok:
- krinyvel6s, szimvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis ztr irci6, nyilvantart 6s, adatbdzis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtikddve a fogyaszt6k szimira kcinnyen hozziferheto

iigyf6lszolg6lat 6s titjlkoaatdsi rendszer mukcidtet6se (Kcizponti tigyf6lszolgrilat cime:7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztatds.

4.2, A Kiizszolgiltat6 kritelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgdltat6s folyamatos 6s teljes k<irti ellitilsdra,
b) akdzszolgitltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitdsdre,

c) a k<irnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatdrozott minosit6si oszt6ly szerinti

kdvetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

k0zszolg6ltatdsi szerzodds hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gti j6rmri, gep, eszkdz,

berendez6s biztosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsita,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztonsigos 6s bSvithet6 teljesit6s6hez sziiksdges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a k<izszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k
l6tesitm6nyek ig6nybevdtel6re,

g) nyilvdntart6si rendszer mtikodtet6s6re 6s a l

adatszol g6ltat6s rendszeres telj esitds6re,

h) a nyilv6ntan6si, adatkezel6si 6s adatszolgdltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz ds folyamatos

mtikodtete s6hez sziiks6 ge s fe lt6te I ek bizto sit 6shr a,

i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozzifdrheto iigyfdlszolg6lat 6s tdjdkoAat6si rendszer

mtikodtetes6re,
j) a fogyaszt6i kifogdsok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapft6s6ra,

t l a tev6kenys6g ell6t6sdhoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kdrben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtes6hez azingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ktildnbozo

urm6rt6kti gytij toed6ny koztil v6l aszthas s on,

m) t6bblethulladdk elhelyez6set szolg6l6, a Kozszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k

forgalmazisfura,
n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s ldtesitmeny 6llomiinyilnak

haszniiathra.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkoddsi enged6ly6nek szima: OKTF-KP 12538-1012016,

PE/KFT/6055-3/20 1 7, PE/KTFO I 155-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kdzszol g6ltat6 megfelelo s6gi v6lem6ny6nek szitma'. KP-3 8633- 5 12019.

A Kozszolg6ltat6 minositdsi enged6lydnek szima'. PE/KTFO 105727-212019.,

PE/KTF O I 047 59 -6 120 I 9., PE/KTF O I 067 48-2 I 2019.

kezelds6re meghat6rozott helyek 6s

kozszolgilltat6s telj esit6s6vel dsszeftiggo
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5. Mentestil a Kdzszolgiitatf a 4./ pontban meghatdrozott kdtelezettslgdtol vis maior
eset6n, tov6bbil, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdz"iit6sdh", olyan
[rtviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jrlrhatatlan a kozit/, amely a
Kdzszolgilltatfl g6pjdrmtiveinek balesetmentes kozleked6sdt biztosftja. Ez esetben a
Kdzszolgflltat6 az akadrily elhriruLisdt krivet6 legkOzelebbi szrillft6si napon kdteles
szolgiiltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt szrlllitdsi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti teleptldsi hullad6k elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgditatiljogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- az onkormiinyzat rendelet6ben el6irtt6l eltero tiirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepi.ildsi (kommun6lis) hullad6k krir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pitdsi tcirmeldk, 6llati tetem, mar6, mfirgez|
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirrgy, amely v:eszelyezt"eti 

-;
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, yagy -"grong6lhatja a
gytijtoberendez6st, kezeliS berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n 

-u"riely"i"ti 
u

kornyezetet.)
- a hullad6k nem a szabvilnyos, zirt trirol6ed6nyben, illetve nem a Kcizszolgriltat6t6l

v 6s riro I t j e I zett zsitkb an k e ri.il ki he I y ez6 sr e,
- a hulladek oly m6don kertil kihelyez€,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatisakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt eddny)
- ha a trirol6eddny kcinil szabiiytalanul, annak mozgatast ds tirft6st akadiiyoz6 m6don

tdbblethullad6k keriilt kihelyezdsre
- amennyiben a t6rol6eddnyek jelzdse bevezetdsre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak

hi6nya, illetve sdrtil6se eset6n.

7. Az alvrillalkoz6 I lv6gezhet6tev6kenys6gek
7:1. Kiizszolgdltat6 jo venni. A Kiizszotgdltat6 az
alviillalkoz6 ig6nybevdtel ara bejelenteni.

7 '2' A Felek rogzitik, hogy az alviilalkoz6 tevdkenys6gd6rt a K6zszolg6ltat6 tigy felel,
mintha maga jrlrt volna el.

9: A Kiizszolgdltatds teljesitdsdvel <isszefiig go ad,atszolgdltatas biaosit6sa drdekdben a
Kiizszolgdltatf az l./ pontban meghatirozott szoig6ltatAsi te;tiletre vonatkoz6an elktildnitett
nyilvrintart6si rendszert kriteles vezetni, mely tartaim azza a szolgdltat1si teriiletr6l elsz6llftott
ds 6rtalmatlanitott telepi.il6si hullad6k mennyisd g6t.

?' A kcizszolg6ltat6s igdnybevdteldre kdtelezetteknek a k6zszolg6ltat6s teljesitds6vel
kapcsolatos minosdgi dszrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Ktizszolgnltai6 sz6khely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beltl
Kiizszolgriltatri k6rn y ezetszenny ezes
okozati dsszeftigg6sben van. Amennyiben
hulladdkkezeldsi kozszolgiitatrls rendj6rol s
Kiizszolgrlltat6 30 napon beltil kdteles az igyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onkorm finyzathoz megktildeni.
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10. Kiizszolgdltatds dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-

szabhlyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdteldvel az illetekes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjan az illlami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat keret6ben az itllarrr beszedi

a k<izszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a k<izszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolgdltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat,

Az 6llam e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi k<izszolg6ltat6, a teleptil6si onkorm6:nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkoddsi

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatktir6nek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.

A minisaer rendeletben 6llapitja meg a beszedett kcizszolgdltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A

miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatdnak figyelembeveteldvel rendeletben 6llapitja meg a

Koordinil6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatirsi dijat.

10.2 A kozszolg6ltato eltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tort6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndlilk dltal fizetend1 lakossdqi diiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6k tekintet6ben a k6zszolg6ltat6si dijfizet6si

kotelezetts6 get az Onkormanyzat teljesiti.

Edenymeret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dij
(Ft + Afa)

110-120 liter 93 88,-

80 liter 0 65'-

60 liter* 0 49,,-

*a3g512014. (xll.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es 6letvitelszerfen hasm6l6 termdszetes

szemely ingatlanhaszndl6 reszdre, a teleptil6si 6nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n'

b) Ipari (gazddlkod1 szervezeteU dtiai:
110 literes ed6nY: 98,- F't + AFA
120 literes ed6nY: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6nY: 985,- Ft + AFA

110 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
l20literes ed6nY: 97,'Ft + AFA
1100 literes ed6nY: 887,- Ft + AFA

d) Tobblethuttaddk gyiijtes6re szolg6l6 zsdk 6ra:361,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az iitalilnos forgalmi ado megfrzet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA-tdrvdny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el'

c)
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11. Allami hullad6kgazd6lkodisikiizfeladat-ell6t6s
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat elkit6s6ra l6trehozott szervezet
kijel6l6serol, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6djir6l, valamint az adatszolgiiltat6si
kdtelezetts6gek r6szletes szabilyairol sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjdn a Korm6ny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin5l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zirrtk0nien Miikddo Reszvdnytilrsas6got jekilte ki.

Il,2 A Koordinal6 szerv a kdzszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgdltat6s alapjdn iilitja ki. A kdzszolgilltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordiniil6 szerv a nem megfelelo adatszolgiiltat6ssal
6rintett ingatlanhaszndl6 tekinteteben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kiszimlilzott
k<izszolg6ltat6si dij161 6llit ki sziml6t. Az ezzel cisszefi.igg6sben keletkez<l dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kdtelezettsdg aKdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgilltat6si
dijktilonbozet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a kcizszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgiitatirsi dijba besz6mitja. A k6zszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rt aKozszolgiitat6tterheli a feleloss6g.

11.3 A Koordinii6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kdrdt, amelyre nincs k<izszolg6ltatrisi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgitltatdsban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
iisszefi.iggdsben teljesit6s tcirt6nt. A Koordiniil6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l hi6nyz6
ingatlanok ds sziiks6ges adataik meg6llapit6sa erdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kozszolg6ltat6nak, es felhivja a kcizszolgdltatot, hogy a megkiildott ingatlanokon vdgzett
szolgiitatits6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltit6st
legkesobb az 6rtesit6s kezhezvetel6t kovetS 8 napon beliil.
A konekci6t kdvet6en - a ktizszolgiitat6 eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a ko zszol giit at6s i d ij at az ingatlantu I aj d o no sn ak szirmlilzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szew akiszimlinott 6s azingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beliil ki nem
fi zetett k<izszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

ll.5 A Ktizszolgiitat6 rdszdre akozszolgl,ltat6si szerzoddsben rdgzitett feladatok ellilttrsddrt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdillkoditsi kdzszolgiltat6si dij meg6llapitdsidrt felel6s
mini szter 6l tal me ghat ir o zott szolgiltatits i dij at fi zet.

ll.6 A kcizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felelos iital kiadott
teliesltdsigazoltissal igazolja, hogy a kozszolgdltato teljesft6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a krizszolgitltat6 itltal a Koordinril6 szerv r6sz6re a
rendszeres adatszolgriltat6s keret6ben tdrt6no megkiilddse a szolgiltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesitdsigazol6st a Kcizszolgtitat6 rdszdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesit6sigazolis
kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a kozszolgdltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirdt az Onkorm6n y zat fele 6rv6nyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6sikozszolgiltatiis teljes k<izvetlen kdlts6ge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesitesdr6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drt6kesit6sbol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinil6 szerv a hullad6kgazdflkod6si kcizszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st

annak megk0t6s6t vagy m6dosit6s6t kdvetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beli.il

elektronikus fton megktildi a Koordinil6 szerv reszere.

12. A kiizszolgiltatrflsi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janu{r 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal, hat6rozott idore, 2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzod6st k<jzos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k'

13. Akiizszolgiltatrisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megszunik
a) a b enne me ghatir ozo tt i dotartam lej 6rtix al,
b) a Kdzszol g6ltat6 j o gut6 d n6lktili me gsztine s6ve l,
c) el6llassal, ha a teljesitds m6g nem kezdodott meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k<izos megegy ezdsdvel.

13.1 Az $nkormrinyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st a Polgari T<irv6nykonyvben

meghatdrozott felmonddsi okokon tirlmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ltat6

- a hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s e116t6sa soriin a kdrnyezet vddelm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dtintds elSir6sait srilyosan megs6rtette, ds

ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;
- a szerzdd6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don stilyosan

megs6rtette;
- a trullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfelelosegi

v6lem6nnyel.

13.2 A Krizszolg6ltat6 a Polg6ri Torv6nykonyvben meghatdrozottakon trilmenoen a
kdzszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az $nkormanyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddsben meghatirozott kdtelezettseget - a

Kdzszolgriltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sirlyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akaddlyozza a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljesit6sdt; vagy

- a krizszolgdltat6si szerzod6s megkritdset kovet6en hat6lyba l6pett jogszabdly a

kozszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy viitonatja ffi€g, hogy az a

Kcizszolgdltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s szerzod6sszeru teljesitese

kdr6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeitjelentos m6rtekben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kcizszolgiitat6 felmondja, a telepiildsi

<inkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azt4 k<izszolg6ltat6 kiv6lasztirsitr6l.

5',r.r^--



A fentiek teljesiildse esetdn a kdzszolg6ltat6si szerzodl,s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kdzszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st vdltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az 0nkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghiirsul, illetve ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorminyzat az 6ves kozszolgiitat6si dij 50o/o-6nak
megfele16 meghi[rsul6si kotber fizet6sdre k<jteles.

14. Elj{ris a szerz6d6s megsziin6se esettin
A kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megszrin6se vagy megsztintet6se esetdn a Kdzszolgiitatl az tj
kdzszolg6ltat6 kiviilasrtilsdig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgdltat6st viitozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdiikoddsi ktizszolg6ltat6si szerzodds megsz[indse eset6n a kozszolgriltat6s
ell6t6srival kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait es nyilvdntartdsait a Kdzszolgitltat6 a
telepiil6si <inkorm6nyzatnak akozszolgitltat6si szerzodl,s megsz[in6se napjan 6tadja.

15. Jogvitr[k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds kdzcitti targyal6sok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyal6s ird6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khatrirt6l fiigg5en a Pdcsi Trirv6nysz6k
illetdkess6gdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat r6sz6rol:
n6v: Reiz Tamds polg6rmester
telefon: 0 6-82 I 466-637
e-mai I : hivatal. dar any @gmail. com

a Kiizszol g 6ltat6 rdszdrol :

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

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonszimdt stb.) a Felek kiz6r6lag a
szerzodds teljesit6s6vel tisszefiigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek drvenyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sorrin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok ds adatv6delmi szabtiyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdilkodisi Program
A Kdzszolgiitat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkcizdket a kdzszolgiiltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kcitelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Trirsul6si Tan6cs hat6rozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

drv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6gdt dllapitja heg, rigy a szerzodds tdbbi r6sze ervdnyes es

kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha andlkiil b6rmelyik Fdl a szerzod6st nem kdtotte volna meg.
Ajelen szerz6d6sben nem szabillyozott kdrddsekben elsosorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t6rv6ny (Mdtv), valamint a

Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszab6lyok ir6ny ad6ak.

Dil-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si fi 52.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgriltatri
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