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Hut,LADfi:rcel^zrAl,rooAsrrozszor.cAl,rarAsrszgRz6nrcs

amely l6trejdtt egyreszt: Rinyarijlak Ktizs6g Onkormdnyzata
szdkhely: 7556 Rinyarijlak, Kossuth L. u. 65-67.
PIR szdm: 398402
ad6szim: I 5398408- I - I 4
k6pviseli: Peti Csaba polgrirmester
mint rinkorm 6ny zat (a to vSbbi akban : 6 n ko r mhny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunrilis Szolgiltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c 6, gtr e gy z1kszdma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6
ad6szirma: I I 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-Krik6ny Regionrilis
Hul I addkke zelo Kd zp ontl
KSH szama: 1 I 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter figyvezet6
mint K<jzszol grlltat6, a tovrlbbiakban : Kiizszo lgiltatd.

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzritt az alulirott helyen 6s napon az alihbi
felt6telek mellett:

Szerzodl felek jelen k<izszolg6ltat6si szerzodl,s megkrit6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekr<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerz6si
6rt6khat6rok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozotl kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
drt6khatiirok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok) ;

b) akiizponti ktilts6gvet6sr6l sz6l6 t<irv6nyben meghatdrozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatrlrok).

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatarokat a k<izponti
ktilts6gvetdsr6l sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghatironi. Az egyes beszerz6si tirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khatarokat a mindenkori kcilts6gvet6si tcirv6nyben 6vente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiltat6s becsi.ilt 6rt6ke olyan szerzbdds eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l r<ividebb idore k<itendo szerzod6s eset6n a
szerzodls id<itartama alatti ellens zolgiitaths;

b) hatitrozatlan idore kdtdtt szerzodds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re k<itend6 szerz5d6s
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztdrsasrig 2019. 6vi krilts6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. t<irv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti krizbeszerz6si
6rt6khatrir 2019.janu6r 1-j6t6l szolgirltaths megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapfd6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a
hatdlya al6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hullad6k gytijtds6re, szAllitisra 6s kezelesre vonatkoz6
kdzszolgdltat6s folyamatoss6g6nak biaosit6sa 6rdekdben a telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi cinkorm6nyzati rendelet
vegrehajt6sdra az allbbi szerzoddst k<itik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszirg helyi <inkormilnyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. ttirv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kriztigyek, valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok ktirdben

ell6tand6 helyi 6nkormtnyzati feladatok kozd tartozik kiiltin<isen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a

k<irnyezet-eg6szs6giigy (k6ztisztas6g, telepi.il6si kdrnyezettisztasiryirnak biaosit6sa, rovar- 6s

rrigcsril6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a telepiil6si <inkormtinyzat a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltatis ell6t6s6t a

kozszolgiitat6val k6t6tt hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitatisi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorminyzat Kdpviselo-testiilete ..'(... ....) KT.
sz. hatdrozata alapj 6n j <itt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s c6lja, hogy Rinyarijlak K<izsdg kdzigazgatilsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosoknrll, birtokosokndl, haszn6l6kn5l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhasznii6) keletkezo telepi.il6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszabillyoknak megfelel6en az Onkormdnyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 krlz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6geit szabtiyozza.

2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kiizszolgdltatt6t az alibb meghatitrozott feladatok

elv69z6s6vel:
Rinyarijlak Krizs6g kozigazgat6si terulet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj6b6t trirt6no rendszeres elszallit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6sdval - a Mecsek-Dr5va Hulladekgazdillkoddsi Program eszkoz-

es l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, ktizszolg6ltatSsi szerzodes keret6ben:

- veryes hullad6k ryiijt6se, szillitisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitfs 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kryiijt6s

2.2. AKdzszolgilltil| a 2.1. pontban meghatfurozott feladatok elv6gz6set2020.janu5r 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabiiyoknak 6s az rinkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult

Rinyarijlak Kdzs6g kozigazgatrisi terulet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re

ir6nyul6 k<izszolg6ltat6sok ellitirsdra.

A kozszolgriltat6s megnevez6se: teleptildsi hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

kdzszolgiitat6i feladatok ell6trlsa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6

ahLilarthsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rlszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sdre tekintettel.

6...^--



A kcizszolgrlltatils teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Rinyarijlak K6zs6g kdzigazgatilsi
teriilet6n.
A kcizszolgilltatis kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a Kcikdnyi Regionrllis
Hullad6kkezell Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mrikrid6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorminyzat kiitelezetts 6gv6llal6sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ellitrisdra a Kiizszolgriltat6nak
kizar6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az O nkorm inyzat k<itelezetts6 get vrlllal :

- a kdzszolgiitatds hat6kony 6s folyamatos ellitisdltoz a Kdzszolghltat6 szitmitra
s ziik s6 ge s inform6c i 6 k 6 s adatok szolgiltatdsitr a,

- a kozszolgfiltatds k<ir6be nem tartozo hullad6kgazdrilkodrlsi tev6kenys6gek
kozszolgilltat6ssal t<irt6n5 risszehangol6srlnak el6segit6s6re,

- a kozszolgfiltatasnak a teleptil6sen v6,gzett miis kozszolg{.ltatiisokkal val6
<isszehangoldsanak elSsegit6s6re,

- a Kiizs zolg6ltat6 kiz6r6lagos kozszolgiltatrisi j og6nak biztositiis6ra,
- a telepiil6s krizszolg6ltatris ig6nybev6tel6re k<itelezett ingatlanhaszniloi vonatkoz6sSban

n6v-6scimjegyzdkifiadisira,adategyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolgii6 adatok ifiaddsina,
- az Onkormanyzat iltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 k<llts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmitra,
- a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, szdllititsitra, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatfirozirsira. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kdzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kdaeriileten a hullad6kot azon ingatlanhasmril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gdpjirmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszallit6 j6rmri sziunirra megfelelo ritviszonyok biztositrisiira, (ktikinris
tekintettel a t6li h6- 6s sikossrig-mentesft6sre, valamint a kdzut tirszelv6ny6be bel6g6
fngakleviryflsira),

- akozszolg6ltatrisi szerziiddskiSzzltdteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elki.ilcinitett hulladdkgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. A Kdzszolgdltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) Ak<izszolgirltat6gondoskodik:

- A h1ztartdsbankeletkezri:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiil6 6s idoszakosan haszniilt ingatlanok eset6ben az ellifiilsi idoszak 6 h6nap -
Sprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszndl6k
rdszdre az 6ves hullad6kgazdrllkod6si k6zszolgr{ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elktikinitetten gyrijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tcirt6n<i cisszegytijt6s6r6l, elszAllitilsin6l 6s kezel6s6r6l. 
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- A gazdilkod6 szervezetekn6l keletkezti hdztafiflsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
risszegytij t6s6r6l, elsz6llit6s5r6l 6s kezel6s6rol.

- Az Sltala i.izemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hullad6kgyiijto udvarban a hullad6k
6tv6tel6r6l, <isszegytijt6s6r6l, elszrillitdsrir6l 6s kezel6s6rol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- kcinyvel6s, szimvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrdci6, nyilv6ntart 6s, adatbitzis-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtikddve a fogyaszt6k szirmfua krinnyen hozzfiflrheto
iigyf6lszolg6lat 6s tfij1koilatisi rendszer mtikridtet6se (Kozponti tigyf6lszolgiiat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint akozszolgirltatiissal kapcsolatos lakoss6gi ti$5koilatis.

4.2. A Kdzszolgiltatri krite I ezett s6 g et vtil I al tov6bbri :

a) akozszolgitltatris folyamatos 6s teljes k<irti ellfitilsilra,
b) akozszolgdltatSs meghatinozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a k<irnyezetv6delmi hat6s6g riltal meghatarozott minSsit6si oszt6ly szerinti

k<ivetelm6nyek biztositrisrira 6s a min6sft6si enged6ly hullad6kgazd6lkodrisi
kdzszolgiltatisi szerzod6s hat6lyosstig6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kcizszolgiitatds teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gii jfrmti, gdp, eszkoz,
berendez6s biaositas6ra, a szi.iks6ges l6tszimri 6s k6pzetts6gri szakember alkalmazisdra,

e) a k<izszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vfthetri teljesit6s6hez sziiks6ges
fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a k<izszolg6ltatiis kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s

l6tesitmenyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntartdsi rendszer mtikddtet6s6re ds a kcizszolgiitatds teljesitds6vel <isszefiiggo

adatszolg6ltatSs rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilviintartiisi, adatkezel6si ds adatszolgdltatSsi rendszer l6trehozisrihoz 6s folyamatos

mtik<idtet6s6hez sziiks6ge s felt6telek bizto sitas6ra,
i) a fogyaszt6k szdmina k<innyen hozziferhet6 iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikridtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitdsilra,
k) a tev6kenys6g ellltdsahoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi k<irben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszniif legaLibb 2 kiilcinbcizS
tirm6rtdkti gytij toed6ny kdztil v6laszthas son,

m) t<ibblethullad6k elhelyez6s6t szolghlo, a Kcizszolg6ltat6 6ltal biztositott zs6k
forgalmazdsira,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkodrlsi Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszndlatfira.

A Kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szAma; OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 0 55 -3 I 2017, PE/I(TF O I t55 -7 I 20 18, PE/KTF O I 003 63 -2 120 19.
A Kcizszol g6ltat6 megfelelS s6gi v6lem6ny6nek szdma: KP-3 8633 - 5 I 2019.
A Krizszolg6ltat6 minosit6si enged6ly6nek szitma: PE/KTFO105727-212019.,
PE/KTFO t047 59 -6120 19., PE/KTFO/06748-
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5. Mentesi.il a K0zszolgiitat6 a 4.1 pontban meghatarozott kdtelezeusdg6t6l vis maior eset6n,

tovribb6, ha az Onkorm:inyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan
ritviszonyokat ftr6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akoztfil, amely a

Kdzszolg{ltatf g6pj6rmtiveinek balesetmentes k<izleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgfltat6 az akad6ly elh6rul6s6t k<jveto legkdzelebbi szdllit6si napon kciteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kriteles az elozo elmaradt szillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiildsi hullad6k elszillit6sara is.

6. A Kdzszolgiitat 6 j o g o sult me gtag adni a hul I ad6 k elszAllititsirt:
- azcinkormanyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6r6 tarol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

- ha a tiirol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si t6rmel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgezo
mya1, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gytl6kony vagy
robban6 ffiyaE, nagyobb terjedelmti, srilyri tingy, amely veszllyezteti a

hullad6kszallitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gytijt6berendez6st, kezelo berendez6st, illetve ilrtalmatlanitiisa sor6n veszllyeileti a

krirnyezetet.)
- a hullad6k nem a szabvinyos, zArt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolg6ltat6t6l

vrisarolt j el zett zsikban keriil kihely ezdsre,

- a hullad6k oly m6don keri.il kihelyez€sre, hogy a tdrol6eddny mozgatisakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nemlezirt illetve s6riilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny k<iriil szabilytalanul, annak mozgatiist 6s iirit6st akadilyozo m6don

t<ibblethullad6k keriilt kihelyez6sre
- amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre ker0l - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak

hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alviilalkoz6 / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. KilzszolgiltatS jogosult alviill.alkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgf'ltatf az

alv illalkoz6 i g 6nyb ev6te I 6t kdte I e s az O n ko rm 6ny zzt szirmdr a b ej e lenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alvSllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiitat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatits teljesit6s6vel 6sszefligg6 adatszolgirltat6s biAosftiisa 6rdek6ben a

K6zszolg6ltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolgriltatisi tertiletre vonatkoz6an elktl<initett
nyilvantart6si rendszert k<iteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teriiletrol elsz6llitott

6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyis6g6t.

9. A kdzszolgriltatiis ig6nybev6tel6re kritelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesitds6vel

kapcsolatos minos6gi 6szrevdteleit, kifog6sait irdsban a Kdzszolgiltat6 sz6khely6re (7632

P6cs, Sikl6si u.52.) yagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacfmre kell cimezni,6s a Kdzszolgiitat6
kriteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megvrilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre ktiteles a

Kiizszolgdltatr6 kdmyezetszewryez6s eset6ben, ha az a kozszolgilltatdsi tev6kenys6g6vel

okozati isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, lszrevetel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si kdzszolgiitatiis rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Kdzszolgiltat6 30 napon beltil kdteles az iigyir
az 6 nkorm funyzaithoz me gktildeni.
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10. Kiizszolgfltat{s dija
10.1. A hullad6kgazddlkod6si k<izszolgriltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabiiyozisi Hivatal javaslatrinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
iilapitjameg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrin az illarni hullad6kgazd6lkodrisi kdzfeladat keret6ben az 6,llatn beszedi
a kozszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kcizszolgtiltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiltat6si dij megtillapititsircrt felel6s miniszter 6ltal meghatfirozott szolgtitatirsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6trls6ra koordiniil6 szertrezetet (a tovilbbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolgiitat6, a telepiil6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdrllkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin:il6 szerv
feladatkdr6nek gyakorlilsirhoz szi.iks6ges.
A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett krizszolgiiltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben Sllapitja meg a
Koordinril6 szerv iital akiSzszolgirltat6nak fizetend5 szolgilltatirsi dijat.

10.2

A ktizszolgiitat6 riltal alkalmazottkozszolg6ltatrisi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s 91.9,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tdrt6nt.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

60 liter* 49.-
80 liter 65,-
I 10 liter 88'-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien hasm6l6 termdszetes
szem6ly ingatlanhaszrdl6 reszdre, a telepiildsi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Tribblethullad6k gyrijt6s6re szolgril6 zsik ina 3 6 l, - Ft+A fal db.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dij ak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
GO

1 10 liter 98,-
120 liter 107.-
1100 liter 985,-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

I 10 liter 88,-
l20liter 97,-
1 100 liter 887,-

6*^*--

G-.
6



Szerzodo Felek az iitalirnos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
Afa trirveny rendelkez6seinek megfeleloen jrlrnak el.

1 1. Alhmi hullad6kgazdilkoddsi kiizfeladat-ellitds
11.1 Az dllami hullad6kgazd6lkodAsi krizfeladat ell6tils6ra l6trehozott szervezet
kijel6l6s6r<il, feladatk<ir6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgirltatilsi
kdtelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjitn a Kormiiny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
meghatitrozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkodrisi
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zitrtkrinien Mrik6d6 R6szv6nytSrsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordinii6 szerv akozszolgSltat6si dijakra vonatkoz6 szinriirkat az Adatkorm.rend.
20.S (1) bekezd6se szerinti adatszolgitltatris alapjan iilitja ki. A kdzszolgdltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgSltat6ssal

6rintett ingatlanhaszndl6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb krszitmlilzott
kcizszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szitmlfut. Az ezzel <isszefiigg6sben keletkezd dijkorrekci6 esetdn

minden helyt6ll6si k<itelezettsdg akozszolgriltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolgriltat6si
dijkiilcinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordiniil6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes

szolgiltatisi dijba besz6mitja. A k<izszolgitltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolg6ltat6srlb6l
ered5, a Koordin6l6 szerv altal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott szilmliikkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmeny6rt a krizszolgiitat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgirltat6sb6l
kiindulva megrlllapitj a azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs ktizszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatiirozva az adatszolghltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesftds t<jrt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgirltat6sb6l hiitnyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg5llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapjan rogzitetl ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a

kozszolgiltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgilltat6t, hogy a megktildtitt ingatlanokon v6gzett

szolgilltatAsilnak megfelel6en konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatdst
legk6s6bb az lrtesiteskezhervetel6t ktivet6 8 napon beltil.
A korrekci6t kdvetSen - a kdzszolgSltat6 elt6r5 adatszolgirltat6sa hi6nyriban - a Koordin6l6
szerv a ko zszolgiitatris i d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szirmliaza ki.

ll.4 A Koordinii6 szerv akiszAmlizott 6s azingatlanhasznii6 iitalhatdridon beltil ki nem

ftzetett kozszolgiitatris i dij b ehaj t6sa 6rd ek6b en int 6 zke di k.

11.5 A Kdzszolg6ltat6 rdszdre akozszolg6ltatSsi szerzod6sbenrogzitett feladatok ellititsircrt
a Koordinil6 szrw a hullad6kgazdiikoditsi k<izszolg6ltat6si dij megAllapitdsdert felelos

m i n i s zter iiltal me ghat 6r o zott szolgiitatits i d ij at hzet.

11.6 A kozszolgiitat6 az Onkormiinyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
tetjesitdsigazoldssal igazolja, hogy a krizszolgilltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem

meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolgiitat6 iltal a Koordin6l6 szew rlsz5re a

rendszeres adatszolgirltat6s keret6ben trirt6n6 megkiild6se a szolgitltatrisi dij fizet6s6nek

felt6tele.
Az Onkorminyzat kciteles a teljesit6sigazol6st aKdzszolgilltat6 reszdre a teljesit6ssel drintett
id6szakot kdveto 5 napon beliil kiadni. Amenn
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kiadrlsdval alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a krizszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapc solatban keletkez i5 kir 6t az Onkorm iny zat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolgiiltat6si dijban a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolg6ltatiis teljes k<jzvetlen kolts6ge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordinrll6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt
szewezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb5l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinii6 szerv a hulladdkgazd6lkodrisikozszolgttltat6si szerzodl,s Ht. 92lB. g (2)
bekezdds szerinti megfelel6s eget vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjin az Onkormtnyzat akozszolgLiltatrisi szerzoddst
annak megkdt6s6t vagy m6dosit5s6t kcivet6en haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus titon megktildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolg6ltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napj6val kezdodiS hat6llyal hatitrozotl idore, 2029.
december 31. napjrlig kiitik.

Felek a szerzlddst kdz<is megegyezdssel, csak iriisban m5dosithatjrik.

13. A ktizszolgr{ltatisi szerz6d6s megsziin6se
A krizszolgriltatrlsi szerzodds megsztinik
a) a benne me ghatir ozoff idritartam lejirtix al,
b) a Kdzszolgriltat6 j ogut6d n6lktili me gsztin6 s6vel,
c) ellll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6d<itt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek k6zds megegyez6s6vel

13.1 Az Onkormrlnyzat a kozszolgrlltatrlsi szerzodest a Polgrlri Tdrvdnykcinyvben
meghatdrozott felmond6si okokon tirlmen6en akkor mondhatja fel, ha a K<izszolgiltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s ell6t6sa soriin a k<irnyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabiiyok vagy a rii vonatkoz6 hat6stigi ddnt6s el6ir6sait srilyosan megs6rtette, 6s
ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen megiillapitotta;

- a szerzod6sben megdllapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette;

- a hullad6kgazdrllkodrisi k<izszolg6ltat6si szerz6d6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kozszolgdltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kiizszolgf,ltat6 a Polg6ri Tdrv6nyk<inyvben meghatirozottakon trilmen6en a
k<izszolgiiltatisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormrinyzat a kozszolghltatfusi szerziidl,sben meghatirozott kdtelezettsegdt - a
Kcizszolgiiltat6 felsz6lftrisa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kcizszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazdrilkod6si kcizszolgriltat6s teljesit6s6t; vagy

- a kcizszolg6ltatrisi szerzodes megkdt6s6t k<ivet6en hat6lyba l6pett jogszab6ly a
ktizszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy viitoztatja neg, hogy az a
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Kdzszolgitltat6nak a hulladdkgazdiikoddsi kdzszolg6ltat6s szerz6ddsszeni teljesit6se
k<ir6be tartozfl6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st a kiizszolgehab felmondja, a teleptil6si
dnkormrlny zat haladlktal anul gondo sko d i k az ij kozszo I g6ltat6 kivril asztris 616 l.
A fentiek teljestil6se eset6n akozszolgSltatrlsi szerzodes felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si idci alatt aKdzszolgilltatl a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgSltat6st viiltozztlarlul
ellltja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szprzodls
neki felr6hat6an sziinik meg, az 0nkormanyzat az 6ves kdzszolg6ltatrlsi dij S}%o-inak
me g fele 16 me ghiir sulls i kcitb6r frzetlsdr e k<itele s.

14. Eljrirrls a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolg6ltatasi szerziidls megsziin6se vagy megsziintetdse eset6n a Kozszolgdltat6 az ij
kiSzszolgiitat6 kiv6lasztfusilig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgirltat6st villtozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkodilsi k6zszolgdltat6si szerz(5d6s megsziindse eset6n a ki)zszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v<i iigyek iratait 6s nyilvrintartisait aKozszolgitltato a
telepiil6si <inkorm6nyzatnak akdzszolgirltatiisi szerziSdls megsziin6se napjiin dtadja.

15. Jogvitr{k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymis krizcitti trlrgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ftj6n 60 napon beltil nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
eljrir6s lefolytat6srira a P6csi Jarrlsbir6s6g, illetve €rtlkhatirt6l fi.igg6en a P6csi T6rv6nysz6k
illet6kess6g6t k6tik ki.

16. Ertesft6sek
A jelen szerztid6ssel kapcsolatos biirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k<iveteldst fr6sba kell
foglalni.

A szerz1dds teljesft6s6vel kapcsolatos iigyintezdsre,nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm funyzat r6sz6r6l:
n6v: Peti Csaba polgrirmester
telefon: 821576-039
e-mail : csokonyavisonta@t-online.hu

a Kiizszolg iitat6 r eszer ill
n6v: Bir6 P6ter tigyvezetri
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6t stb.) a Felek kizirllag a
szerzbdls teljesft6s6vel 6sszeftigg6 kapcsolattart6s c6ljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6i sorrin a 

.__.<kapcsol6d6 jogszabdlyok 6s adatv6delmi szabilylataik rendelkez6sei szerint jrirnak el. I
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l7.Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdilkodisi Program
A K6,zszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszktiz<iket a k<izszolgiitatds teljesit6se kapcsiln.

Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy altlvetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatarozatainak.

I 8.R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sig vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja Deg, rigy a szerzod€s t6bbi resze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lki.il b6rmelyik Fdl a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabl,lyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi

CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorszig <inkorminyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (M<itv), valamint a

Polgriri Tdrv6nyk<inyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

fugazatij ogszab6lyok ir6nyad6ak.

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

megegy ezot, j6v ihagy6lag irj 6k a16.

Rinyarftjlak, 2019.6v a-a,--"^1,-n' h6nap t6' nap

d
Rinyarijlak Kiizs6g,t D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgr{ltat6
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