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HULLADEKclzoArxouAsr xozszor-cAlrarAsl szrnzooes

amely ldtrejdtt egyr6szt: Rrizsafa Kiizs69 Onkorm Snyzata
szdkhely: 7914 R6zsala, Kossuth L. u. 44.
PIR szrim: 334891
ad6szdm: I 5334895-l -02
kdpviseli: Nemeth Norbert polgiirmester
mint rinkorm6nyzat (a tovabbiakban: 6nkormrinyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommun{lis Szolgriltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tdrsasrig
szdkhelye: 7632 P6cs, Sikl6si tt 52.
c6gjegyzdksziima: 02-09-0645 56
ad6sziima: I I 5 4 1 587 -2-02
KUJ sz6ma: \00279306
KTJ szAma: 100468989 /Pdcs-K6kdny Regioniilis
Hullad6kkezel6 K<izpont/
KSH szrima: I I 541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint K<izszolgiiltat6. a tovribbiakban: Kiizszolgiltatri

mesrdszt:

-. tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen ds napon az aldbbiak
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltatiisi szerzodds megkdtdsekor figyelembe vettek a
kcizbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi cXLIll. tv. 15. $-rir. mely szerint a k<izbeszerzesi
drtdkhatrirok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatiirozott kcizbeszerzdsi ds koncesszi6s beszerzesi
6rt6khatrirok (a tov6bbiakban: uni6s drtdkhatdrok);

D.) a kdzponti kdltsdgvetdsr6l sz6l6 tcirvdnyben meghat6rozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi drtdkhatrirok (a tovebbiakban: nemzeti 6rtdkhatArok).

(3) Az egyes beszerz6si tiirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti frtdkhatrirokat a k6zponti
kdlts6gvet6sr6l sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghatiirozni. Az egyes beszerzdsi tiirgyak
esetdben alkalm,"and6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozotr -
uni6s drt6khatrirokat a mindenkori k6ltsdgvetesi tdrvdnyben 6vente rdgzfteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgriltatiis becsiilt 6rt6ke olyan szerz<id6s esetdben.
amely nem lartalmazza a teljes dijat:

a) hat{rozofi id<ire. n6gy 6vre vagy annril rcividebb idore k<itendo szerzodds esetdn a
szerzodds id6tartama alatti ellenszo196ltatris;

b) hatitrozatlan idore kdtdtt szerzod6s vagy n6gy dvndl hosszabb id6re kdtend<i szerzridds
esetdn a havi ellenszol96ltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztarsasag 2019. 6vi ktiltsdgveresdrol szolo 2018. dvi L. trirvdny 72. \\ (l)
bekezdese rdgzfti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerzesi
d(dkhatar 201 9. janurir 1-jdt6l szolg6ltatiis megrendel6se eserdben: I 5,0 milli6 forint.

Felek megiillapitja&, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6d6s nem esik a kdzbeszerz6si eljiiLr6s
hatrilya ald.
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Szerzrido Felek a teleptildsi hulladdk gyiijt6s6re, sziillitdsra ds kezel6sre vonatkoz6

k6zszotgiltat6s folyamatossigdnak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi cinkormdnyzati rendelet

v6grehajt6siira az al6bbi szerz<idest kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszag helyi tinkorm funyzatairol sz6l6 201'1. 6vi CLXXXIX. tdrvdny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kdrdben

elt6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok kdz6 tartozik kiil6n6sen a hullad6kgazdrilkodds 6s a

k6myezet-eg6szs6giigy (kdzisztasrig, telepiildsi kiimyezet tisztasrigrinak biztositiisa, rovar- ds

rrigcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l szolo 2012.6vi CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerinr a telepiildsi rinkormiinyzat a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgiiltatds ell6t6s6t a

k6zszolgriltat6val kdtdtr hulladdkgazdalkod6si kcizszolgriltat6si szerz6d6s 6tjrin biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorm6nyzat K6pvisel<i-testtilete 39/2019. (VII.26.) KT.sz.

hatirozata alapjitn j<in ldtre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja. hogy R6zsafa K6zs6g k1zigazgatlsi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokniil, birtokosoknril, hasmril6kn6l (a tovabbiakban egyiltt:

ingatlanhasmdt6) keletkezo telepfil6si sziLird hullad6k kezel6s6re fennrlll6 k6zszolgdltat6ssal

kalpcsolatban - a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen - az Onkormdnyzat ds a

Kiizszolgiltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kritelezetts6 geit szabAlyozza-
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2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgfltatrit az alti.bb meghatri,rozott feladatok

elvdgz6s6vel:
Rozsafa Kdzs6g krizigazgatisi teriilet6n a tetepi.il6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s elhelyezds

c6ljab6l t6rt6n6 rendszeres elsz:iltit6srival a szerzod6sben rdgzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel 6s rirtalmatlanitrisiival - a Mecsek-Driiva Hutlad6kgazdrilkoddsi Program eszktiz-

6s l6tesitm6ny6llomiinyrinak ig6nybevdtel6vel-, kdzszolgdltatrisi szerz6d6s keret6ben:

- veryes hullad6k ryiijt6se, szillitdsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/hullad6kryiijt6s

2.2. A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elvdgz6s6t 2019. jtlius l-j6n
megkezdi.

2,3. A jeten szerz6d6s alapjrin a Kiizszolgriltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabrilyoknak 6s az dnkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kizrir6lagosan jogosult

R6zsafa Kcizsdg k6zigazgadsi tertilet6n a tetepiil6si hulladdk gyiijtdsdre ds keze16sdre

irdnyul6 kdzszolgiiltatrisok elliit6srira.

A kOzszolg6ltatas megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytjt6s6re ds kezel6s6re irdnyul6

kdzszolgriltat6i feladatok elliit6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6

a hlztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6szet kdpez<i vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.



A kdzszolgriltat6s teljesit6s6nek ter0leti kiterjed6se: R6zsafa Kozsdg krizigazgatesi reruleren.
A kdzszolgailtatris kdr6be tartoz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezel6se: a Kokdnyi Regionrilis
Hultad6kkezel6 Kdzpontban vagy iitrak6rillom6son, illetve mds, k<imyezetvddelmi. miikdddsi
engedellyel rendelkez<i hulladdkkezel6 ldtesitmdnyben.

3. AzOnkormrinyzatkiitelezetts6gvrlllal6sa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt k<izszolg6ltatiis elliitris6ra a Ktizszolgdltat6nak
kizir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorminyzat kdtelezettsdget viillal:
- a kdzszolgiltatiis hatdkony 6s folyamatos elliit6s6hoz a Kiizszolgrilta t6 szirmdra

sziiks6ges informrici6k 6s adatok szolgriltatrisiira,
- a kdzszolgriltatiis kdrdbe nem tartozl hulladdkgazdrilkod6si tev6kenysdgek

k<lzszolgriltatrissal tOrtdn6 d,sszehangoliisiinak elosegit6sdre,
- a krizszolgriltatrisnak a telepiildsen v6gzett miis kdzszolgiiltat6sokkal valo

<isszehangol6sdnak el<isegf t6sdre,
- a Kiizszolgf ltat6 kizrir6lagos kdzszolgiiltatiisi jogrinak biaosit{is{ira,
- a teleptilds kdzszol96ltat6s igdnybev6teldre kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkoziisiiban

n6v- 6s cimjegyz6k ritadiis6ra. adategyezet6sre.
- kedvezm6ny, mentessdg esetdn annak alapjriut szolgil6 adatok atadasara,
- az Onkormrinyzat eh rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 kcilts6gek megt6ritdsdre a Koordinril6 szerv sz6mdra,
- a telepiildsi igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gytijtdsdre. szrillitdsrira. kezeldsdre

szolgill6 helyek ds ldtesftmdnyek meghatiirozdsira. Ennek keretdben kijeldli - a

Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gyrij topontokat. amelyek alkalmasak arra.
hogy a K6zszolg6ltat6 ritvegye k6aerijleten a hulladdkot azon ingatlanhaszniil6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgdltat6 6ttal alkalmazott g6pjrirmtivel nem tud behajtani.

- a hulladdkszill(t6 j6rmii szitmdra megfeleki ritviszonyok biztositiisara, (ki.iltinos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a k<izrit iirszelv6ny6be bel6g6
farigak levrig6srira),

- a kdzszolgiiltat6si szerzodds kdzzdtdteldr6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiil6nitett hulladdkgyiijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6s6rol.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kiizszolgriltat6 gondoskodik:

- A h6ztaarlsban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udii16 6s idoszakosan haszniilt ingatlanok esetdben az ell6t6si idoszak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszniil6k
r6sz6re az 6ves hulladdkgazdilkodrlsi k6zszolg5ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elktildnitettengytijt6tthulladdk
iii. Lom hulladdk 6vente egyszeri alkalommal
tortdn6 6sszegyiijtdsdr6l, elszillitAsiir6l ds kezelds6rol.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkez6 haaartasi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegytijtdsdr<il. elszrillitrisrir6l 6s kezel6sdr6l.

- Az iitala [izemeltetett hullad6kgytijtci ponton. hullad6kgyiijto udvarban a hullad6k
ritv6teldr<il. <isszegyrijt6sdrol. elszillitris6r6l ds kezeldsdrol.
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b) Adminisarativ feladatok:
- kdnyvelds, szriLrnvitel, bdrsziLmfejtds
- adminisztriici6, nyilvrintartris, adatbriLzis-kezel6s
- jogi Ugyvitel
- adatszolgiiltatris

c.) az Onkorm inyzattal egyiittmiikddve a fogyaszt6k szAmira kdnnyen hozzAfdrheto
iigyfdlszolg6lat 6s tij6koztat6si rendszer mfikddtetdse (Kdzponti iigyfdlszolgrilat cime:7632
Pdcs. Sikl6si tit 58.), valamint a kdzszolgiiltatiissal kapcsolaros lakossrigi tdj6koztatiis.

4.2.
c)
d)
e)

0

s)

A Kiizszolg:iltat6 k6telezettseget vallal tovebb6:
a kdzszolgeltat6s folyamatos 6s teljes k<irii ell6tds6ra,
a k6zszolgdltat6s meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesitds6re,
a k6myezetv6delmi hat6srig 6ltal meghatdrozott min6sit6si osztdly szerinti
kcivetelm6nyek biaositdsrira 6s a min6sitdsi enged6ly hulladdkgazdrilkodrisi
kdzszolg6ltatrisi szerz6dds hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,
a kdzszolg6ltat6s teljesit6sdhez sziiks6ges mennyis6gii ds min6sdgii j6rmii, gdp, eszk6z,
berendezds biztositrisrira, a sziiks6ges l6tszamti ds k6pzetts6gti szakember alkalmazdsAra,
a k<izszolgriltatds folyamatos, biztonsiigos ds b<ivitheto teljesit6sdhez sziiksdges
fej lesztisek ds karbantart6sok elvdgz6sdre.

h) a kdzszolgiiltatiis k6rebe tartoz6 hullad6k kezeldsdre meghatarozott helyek ds
l6tesitm6nyek igdnybevdtel6re,

i) nyilvdntartrisi rendszer mrikddtetdsdre ds a k<izszolgriltatiis teljesit6s6vel 6sszefiiggo
adatszolgriltatris rendszeres teliesitds6re.

j) a nyilvrintartiisi. adatkezeldsi ds adatszolgriltatiisi rendszer l6trehoz6srihoz 6s folyamatos
miikddtetdsdhez sziiksdges feltdtelek biztosit6siira,

k) a fogyasa6k szimrira kdnnyen hozzlfdrhetl iigyfdlszolg6lat 6s trijdkoaat6si rendszer
mtkridtet6sdre,

l) a fogyaszt6i kifogrisok ds dszrevdtelek elint6zdsi rendjdnek megrillapitiisiira,
m) a tevdkenys6g ell6tds6hoz sziiks6ges biztositiissal rendelkezik, amely megfele[6 fedezetet

nyrijt a felel<issdgi kdrben bek6vetkezett Onkormiinyzatnak okozott esetleges kerok
enyhit6s6re,

n) biaosida, hogy a vegyes hulladdk gyrijtdsdhez az ingatlanhasznril6 legaLibb 2 kiil6nb6z6
rirmd(dkri gyiijt6ed6ny k<jziil vrilaszthasson,

o) t<ibblethullad6k elhelyez6sdt szolgril6. a Krizszolgriltat6 riltal biaositott zsirk
lbrgalmaz6siira,

p) a Mecsek-Driiva Hulladdkgazdrllkodrisi Program eszkd,z- 6s ldtesitm6ny rillomrinyrinak
haszndlatdra-

A K<izszolgiiltat6 hullad6kgazdrilkodrisi engeddly6nek szrima: oKTF-Kp/2538-10/2016,
PE/KFT/6055-3/201 7, pE/KTFOt 155-7 t2018, pE/KTFO/00363-2t2019.
A Ktizszolg6ltat6 megfelel<is6gi v6lem6ny6nek sz6ma: KP-38633-Sl20l9
A Kdzszolgriltat6 minosit6si engeddly6nek szAma: PE/KTFO/0S727-2l2llg.,
PE/KFTO/04759-6t2019.

5. Mentesiil a Kiizszolgaltat6 a 4./ pontban meghatarozott k6telezetts6gdtol vis maior
esetdn, tovebbe, ha az Onkormenyzat nem biztosit az ingatlanok megkd,zeiitds6hez olyan
ritviszonyokat ,rh6- ds sikossdg mentessdg, illetve egydb okb6l jrirhatatlan a k6zit/, amely a
Kiizszolgriltatr6 gdpjrirmtiveinek balesetmentes kdztekeddsdt biztositja. Ez esetben a
Kiizszo196ltatr6 az akadiiy elh6ruliisrit k<ivetci tegkcizelebbi sz6llit6si napon k6teles
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szolgaltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri telepiil6si hulladdk elszdllitrisdra is.

6. A Kiizszolgriltatri jogosult megtagadni a hulladdk elsz6Lllftasat:
- az dnkormanyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro t6rol6eddny kihelyezdse esetdn.
- ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmel6k, rillati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri trfugy, amely veszdlyeZeti a
hultad6kszSllitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrongrilhatja a
gyiijt6berendezdst, kezel6 berendezdst. illetve rirtalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a
kdrnyezetet.)

- a hultaddk nem a szabv6nyos. zrirt trirol6edenyben. illetve nem a K<izszolg6ltat6t6l
v6srirolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,

- a hulladek oly m6don keriil kihelyezdsre. hogy a trirol6ed6ny mozgat.isakor a kisz6r6dds
veszdlye fenn6ll (nem lezrirt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a t6rol6eddny kdriil szabrilytalanul. annak mozgatAst 6s tiritdst akad6lyoz6 m6don
tcibbtethulladdk keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a trirol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a tdrol6eddnyek matricrijrinak
hiriLnya, illetve sdriil6se esetdn.

7, Az alvr{llalkozri i teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7,1. Kdzszolg{ltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A KiSzszolgiltati az
alviillalkoz6 igdnybevdteldt k6teles az Onkormdnyzat szrimiira bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenysdgd6rt a Kiizszolgriltat6 irgy f'elel.
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgriltat:is teljesftdsevel cisszeliiggo adatszolgriltatris biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgiltat6 az l./ pontban meghat.irozott szolgriltatrisi tertiletre vonatkoz6an elktlonitett
nyilv6ntartiisi rendszert k6teles vezetni. mely tartalrnazza a szol96ltatiisi teriiletr<il elsziillitott
ds iirtalmatlanftott telepi.ildsi hultad6k mennyisdgdt.

9. A k<izszolgriltatris ig6nybev6teldre kiitelezetteknek a kdzszol96ltatas teljesit6s6vel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifogdsait irdsban a Kiizszolgdltat6 szdkhelydre (7632
Pdcs. Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, PL 176. postacimre kell cimezni, 6s a Ktizszolg6ltatrS
kciteles azokat ir6sban. l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kdteles a

Kiizszolgdltat6 k6myezetszennyezds eset6ben. ha az a kdzszolg6ltat6si tevdkenys6g6vel
okozati <isszefligg6sben van. Amennyiben a panasz. 6szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si ktizszolg6ltat6s rendj616l sz6l6 rendeletdnek rendelkezds6t kifog6solja. a

Kiizszolg:iltatri 30 napon beli.il kdteles az iigyiratot - a panaszos egyideiii drtesit6se mellett-
az Onkorm rinyzathoz megktldeni.
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t 0. Kiizszolg{ltatds dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmri-
szabdlyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel az illetdkes miniszter rendeletben
rillapitja meg ds a Koordiniil6 szerv szedi be.

A llt. 321A. $-a alapjrin az {llami huttaddkgazdrilkodasi k<jzfeladat keret6ben az iillam beszedi
a kcizszolgriltat6si drjat 6s kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si
kcizszolgriltatrisi dij meg6llapit6sri6rt felel<is miniszter riltal meghatiirozott szolgriltatrisi dijat,
Az iillam e t'eladatainak elliitiisiira koordinril6 szervezetet (a tovdbbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz ldtre.
A hetyi kdzszolgiiltat6, a telepiil6si <inkorm6nyzat, valamint a hultaddkgazdrilkodrisi
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informdci6t, ami a Koordinril6 szerv
f'eladatkdrdnek gyakorkis:ihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben ritlapida meg a beszedett k6zszolgriltatrisi dij felosztdsrinak elvdt. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslatiinak figyelembevdteldvel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a k<izszolgdltat6nak fizetendo szolgriltatrisi dijat.

10.2 A kdzszolgdltat6 riltal alkalmazott k6zszolgriltatrisi dij meg6llapit6sa a Ht.46-48.g 6s
9l .$, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tdrtdnt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndlik dltal fizetendd lakossasi diiak:

A termeszetes szemdly ingatlanhasznril6k tekintetdben a kdzszolgiitatrisi dijfizetdsi
kdtelezettsdget az Onkormiinyzat teljesiti.

Ed6n1'm6ret Hiztartfsok szima
(db)

Egys6gnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

I l0- 120 liter I 2-1 I 18,-

80 liter 0 86,-
60 liter* l) 64,-

*a 385t2014. (XII. 31.) Korm. r€ndelet szerint lak6ingatlant egyed0l ds eletvitelszer0en hasznal6 termCszetes
szemdly ingatlanhasznii16 riszire, a telepUldsi onkormAnyzat 6hal kiadott igazol6s alapjriLn.

b) Iperi (qazddlkod6 szervezeteh dijoi:
t 10 titeres eddny: l3l,- Ft + AFA
t20 literes eddny: 143,- Ft + AFA
I 100 literes eddny: I 310,- Ft + AFA

c) A Ht. 9l. S 6) bekezdds szerinti kdltsdwetdsi szervek ds szgcidlis intdzmdnlek diiai:

ll3 ll[::::::li; lii::Xl] ill
ll00 literes ed6ny: I 179,- Ft + AFA

d) Tdbblethulloddk gyiijt6s6re szotgril6 zsiik iira: 361 ,- Ft+Afaldb.

Szerzod6 Felek az riltaldnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatiilyos
AFa-torv6ny rendelkez6seinek migfelel6en j6mak el.
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ll. Altami hultad6kgazdrilkodrlsi kiizfeladat-ellitris
ll.l Az 6llami hullad6kgazdrllkod6si k6zfeladat ellitiisiira ldtrehozott szervezet
kijeldldsdrSl, feladatkOr6rril, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltatrisi
kdtelezettsdgek r6szletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3 $ (l) bekezddse alapj6n a Kormriny a Hl 321A. $ (l) bekezd6sben
meghatiirozott feladatokra Koordindl6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrilkoddsi
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zrirtkdnien Miik6do Rdszvdnyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a k<izszolgiiltat6si dijakra vonatkoz6 szriml6kat az Adatkorm.rend.
20.{ ( I ) bekezd6se szerinti adatszolgiiltat6s alapj6n allitja ki. A kdzszolg6ltat6 hirinyos vagy
kdsedelmes adatszolgriltat6sa eset6n a Koordinrilo szerv a nem megfelelo adatszolgiiltatiissal
6rintett ingatlanhaszniil6 tekintetdben a Koordiniil6 szerv iiltal legut6bb kisziimliizott
kdzszolgriltatilsi dij16l ritlit ki sziml6t. Az ezzel dsszeffiggdsben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn

minden helytrilkisi kdtelezettsdg a Kdzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszo196ltatrisi
dUkiildnbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordinril6 szerv a kcizszolgaltat6nak fizetend<i esedekes

szolgiiltatiisi dijba beszimitja. A kdzszolgriltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgriltateisrib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iiltal nem meglelel6 adattartalommal kirillitott szimlikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6( a K0zszo196ltat6t terheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordinril6 szery az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltatrisb6l
kiindulva megtillapitja azon ingatlanok krirdt, amelyre nincs kdzszol96ltatAsi dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolgirltat6sban. ugyanakkor vdlelmezhet6, hogy az ingatlannal
<lsszefiigg6sben teljesit6s td,rtdnt. A Koordinril6 szerv e k6rben jogosult ingyenesen adatot

kdrni az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatrisb6l hi6nyzo
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapitiisa drdekdben.
A fentiek alapjrin rd,gzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megki.ildi a

kcizszolgiiltat6nak, 6s felhivja a k6zszolg6ltat6t. hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett
szolgriltatds6nak megfelel6en konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az drtesitds kdzhezvdtel6t kdveto 8 napon beltil.
A konekci6t kdvetoen - a kdzszolgriltat6 ehdro adatszolgaltatAsa hirinyriban - a Koordindl6
szerv a kcizszolgeltatesi dijat az ingatlantulajdonosnak szitml zza ki.

11.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott es az ingatlanhaszniil6 6ltat hat6rid6n beliil ki nem

fizetett kdzszol96ltatrisi dij behajtrisa 6rdekdben int6zkedik.

ll.5 A K<izszolgrlltat6 r6sz6re a kdzszolgiiltatrisi szerzod6sben rdgzitett leladatok ell6tas66rt
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdrilkoddsi krizszol96ltatrisi dij megrillap(trisri6rt felelos
miniszter riltal meghatiirozott szolgriltat6si dijat fizet.

I1.6 A k<izszolgriltat6 M Onkormrinyzat. mint ellit6s6rt felelos riltal kiadott
teljesitisigazohissal igazolja. hogy a k<izszol96ltat6 teljesftdsdvel kapcsolatban kifogiisa nem

meriilt iel. A teljesit6sigazol6snak a k<izszolgiiltat6 iiltal a Koordiniio szew rdszere a

rendszeres adatszolgiiltat6s keretdben tdrt6no megktild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az dnkormrinyzat k6teles a teljesit6sigazoliist a Kdzszolg6ltat6 rdsz6re a teljesitdssel drintett
id6szakot kdvetci 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesit6sigazolds
kiadiisiival alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, tigy a kcizszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo k6riit az Onkormiinyzat t'ele ervenyesiteni.
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ll.7 A szolgiltatrisi dijban a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatiis teljes kdzvetlen k<iltsdge
megtdritdsre keriil. fgy a haszonanyag drt6kesitds6rol a Koordinril6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a krizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv iiltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drtdkesitdsb6l ered<j bevdtel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordinrit6 szerv a hullad6kgazdrilkodrisi krizszolgriltatrisi szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (a) bekezddse alapjln az Onkormdnyzat a kdzszolgiiltatrisi szerz6d6st
annak megkdt6s6t vagy m6dos(tiisrit kdvetoen haladdktalanul, de legk6sribb 8 napon beliil
elektronikus titon megkiildi a Koordin6l6 szerv 16szdre.

12. A kiizszolgriltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6ddst 2020. janu6r 01. napj6val kezdod<i hatrillyal, hadrozott idore, 2029.
december 31. napjriig kdtik.

Felek a szerzod6st k6zds megegyez6ssel. csak iriisban m6dosithad6k.

13. A kiizszolgriltatrisiszerz6d6s megsziin6se
A kdzszolgriltat6si szerz6d6s megsziinik
a) a berne meghatdrozott id6tartam lej rirtrival,
b) a Kdzszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel,
c) eldll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6d6tt meg,
d) felmondrissal
e) a felek kdzcis megegyez6s6vel.

l3.l Az dnkormriny zat a kdzszolgaltatrisi szerzod6st a potgiiri r6rv6nyk6nyvben
meghaterozott felmondrisi okokon ttlmenoen akkor mondhatja fel, ha i Kozszolgriliat6 

-

- a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgtiltatris ell6trisa sonin a kd,myezet vddelmEre vonatkozo
jogszabrilyok vagy a rri vonatkoz6 hat6srigi ddntds et6iriisait srilyosan megsdrtette, 6s
ennek tdny6t a bi16siig vagy a hat6srig jogercisen megrillapitotta:

- a szerzoddsben meg:illapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 modon srllyosan
megs6rtette;

- a hullad6kgazd6tkod6si kdzszolgriltatrisi szerzciddst az onkormainyzat felmondja, ha a
Kdzszolgiltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfeielosdgi
v6lemdnnyel.

13'2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgriri r6rv6nyk6nyvben meghatdrozottakon t{rlmen6en a
kdzszolgriltat6si szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormrinyzat a kilzszolgriltatrisi szerzriddsben meghat6rozott k6telezettsdg6t - a
Kdzszolgriltato felsz6litrisa ellendre - srilyosan megsdrti, es ezzel a Krizszolgiiliat6nak
kdrt okoz. vagy akadiiyozza a hullad6kgazdrilkodrisi kcizszol96ltatris teljesit6sdl; vagy

- a k<izszolgriltatrisi szerzodds megkcit6s6t kdveroen hat6lyba l6pett jogszabrily a
kdzszolgiiltatrisi szerz6d6s tartalmi elemeit [gy vAltoztatja meg, 

- 
irrclgy u. u

Kdzszolgriltat6nak a hulladdkgazdrilkodrisi kcizszolgiiltauis szerz<id6sizerLi ieljesitese
k<i16be tartoz6 l6nyeges ds jogos drdekeit.lelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazdrilkodrisi szerzoddst a kdzszolgriltat6 felmondja. a telepiildsi
6nkormdnyzat haladdktalanul gondoskodik az tj kiizszolg ltat6 kiv6lasztris6r6l.
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A fentiek teljesiildse eset6n a kdzszolgAltatAsi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazddlkodiisi kdzszolg6ltat6st vriltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzcidds
neki felr6hat6an szrinik meg. az Onkormdnyzar az dves k6zszolg6ltatilsi dij 50%-rinak
megfelel6 meghiusul6si k<itbdr fizet6sdre k<iteles.

14. Elj6r:is a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgdltalitsi szerzodds megsztindse vagy megsztintetdse esetdn a Kdzszolgitltat6 az i.i
kdzszolgiiltat6 kiv6lasarisriig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgriltatiisr v6lrozatlanul ell6ria.
A hulladdkgazdrilkoddsi kdzszolg6ltat6si szerzodds megszrindse esetdn a kcizszolgriltatris
ellatAs6val kapcsolatos, folyamatban ldvo iigyek iratait ds nyilv6ntartiisait a Kcizszolgriltat6 a
teleptl6si dnkormiinyzatnak a kdzszo196ltatiisi szerz6dds megszrin6se napj rin 6tadja.

15. Jogvit6k int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat els6sorban az egym6s k6z6tti targyakisok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyakis ritj6n 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6siigi
eljrirris lefolytatrisiira a P6csi J6riisbir6srig, illetve 6ft6khatrirt6l fiigg<ien a P6csi Tdrvdnysz6k
illetdkessdg6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A ielen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst irrisba kell
foglalni.
A szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintez6sre, nyilatkozatt6telre.iogosultak:

az Onkorm dny zat reszerol:
n6v: N6meth Norbert polgiirmester
telefon: 06-73/446-008
e-mail: korjrozsafa@invitel.hu

a Ktizszolgriltat6 r6szdr6l :

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

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cimdt, telefonsziimiit stb.) a Felek kiziir6tag a
szerz6d6s teljesitdsdvel dsszefiiggo kapcsolattartis cdljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben j ogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok ds adatvddelmi szabdlyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazd{lkoddsiProgram
A Kdzszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Driiva Hulladdkgazdrilkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkrizciket a kclzszolg6ltatrls teljesitdse kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Taniics hat6rozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6dds b6Lrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6srig
annak drvdnytelensdg6t rillapida meg, rigy a szerzridds tdbbi r6sze 6rvdnyes es
kikdnyszerithet6, kiv6ve, ha andlkiil brirmetyik F6l a szerzdd6st nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerzoddsben nem szabiilyozott k6rddsekben els6sorban a hultad6kr6t sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a
Magyarorszdg <inkormdnyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a
Polgari Tcirv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013.6vi V. t6rv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati jo gszabAlyok i rdny ad6ak.

Jelen szerztid6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezese utih, mint akaratukkal mindenben
megegyez<it, j6v6hagy6lag irjrik aki.

L--

Kiizszolg:iltatri
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