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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI SZNNZ6ONS

amely l6trejcitt egyrdsz16l : Sellyc V:lros Onkorm6nyzat
szdkhely: 7960 Sellye, D6zsa Gy. utca l
PIR szrim: 724089
ad6sziim : I 5724083 -2-02
kdpviseli: Nagy Attila polgiirmester
mint iinkormdnyzat (a tov6bbiakban: 6nkormdnyzat)

miisr6szr6l: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgfltat6
Nonprofi t Korl6tolt Felel6ss6gii Tdrsas6g
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
cdgjegyzdkszrima: 02-09-064556
adoszama: I I 541 587 -2-02
KUJ szdma: '100279306

KTJ szttma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Regioniilis
Hul ladikkezelo Kcizpont/
KSH szdma: I 1541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bi16 P6ter iigyvezet6
mint Kcizszolgiiltat6, a tovribbiakban: Kdzszolgdltat6

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzott az alulirott helyen ds napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerz<jdo felek jelen kdzszolg6ltatiisi szerz6dds megkdtdsekor figyelembe vettdk a

kiizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-at, mely szerint a kdzbeszerzdsi
6rtdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatiirozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
6rt6khatrirok (a tovribbiakban: uni6s 6rt6khatrirok);

b) a kdzponti kdlts6gvet6sr<il sz6lo tdrvdnyben meghatdrozott k6zbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatrirok (a tovribbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi tiirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatiirokat a kdzponti
kdlts6gvetdsrol sz6l6 tcirv6nyben dvente kell meghat6rozni. Az egyes beszerzdsi tiirgyak
eseteben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -

uni6s 6rt6khatilrokat a mindenkori kdltsdgvet6si t6rv6nyben 6vente rdgz(teni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiiltatds becsiilt drt6ke olyan szerz6d6s esetdben,

amely nem tartalmzza a tetjes dijat:
a) hatiLtozolt idore, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb id6re k6tend6 szerzod{s esetin a

szerzridds idotartama alatti ellenszo196ltatris;
b) hatinozallan id6re kitt6tt szerzod6s vagy ndgy 6vn6l hosszabb id<ire kdtendo szerz<id6s

esetdn a havi ellenszolgiiltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar K6ztiirsas6g 2019. dvi kdlts6gvetds6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerz6si
6rt6khat6r 2020. janurir I -j6tril szolgdltat6s megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.
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Felek megdllapitjak, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6dds nem esik a kdzbeszerzdsi eljiir6s
hatiiya al6.

Szerz6d6 Felek a teleptildsi hulladdk gyrijtdsdre, sziillitiisra ds kezel6sre vonatkoz6
kdzszolgrlltat6s folyamatoss6genak biztositiisa drdek6ben a telepi.ildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s k6telezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormriLnyzati rendelet
v6grehajtdsara az aldbbi szerztid6st k6tik meg:

1. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorsz6g helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrvdny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok ktjrdben
ell6tand6 helyi dnkormrlnyzati feladatok kozf tarlozik kiil6ndsen a hulladdkgazddlkod6s 6s a

kdmyezet-eg6szs6giigy (kdztisztas6g, teleptil6si k6myezet tisztasiig6nak biztosit:isa, rovar- ds
r6gc sril6 i rtas).

A hulladdkr6l sz,6lo 2012. dvi CLXXXV. rdrvdny (a toviibbiakban: Hr.) 33. g (1) bekezddse
szerint a tetepiil6si tinkormdLnyzat a hullad6kgazdrllkodrisi kdzszolgeltatils ell6trisiit a
k6zszolgiiltat6val k6tdtt hulladikgazdrilkodrisi kcizszolgiiltatrisi szerz6dds trjdn biztositja.

1.2. Jelen szerz6dds az Onkorm6nyzat Kdpviset<i+estiilete ... . . ... . ... .. ... . . .. ...... ....s2.
hatiirozata alapjrin jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerz6dds cdlja, hogy Sellye Vdros kcizigazgatdsi teriileten az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosokniil, haszniil6knill (a tovribbiakban egytitt:
ingatlanhasznrll6) keletkez6 telepiil6si szikird hulladdk keze16s6re fennrill6 k<izszolgdltatdssal
kapcsolatban - a hatrllyos jogszabiilyoknak megfelel6en - az Onkorminyzat es a
Kiizszolgdltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait is k6telezetts6 geit szabAlyozza.

2.

2.1. Az Onkormrinyzat megbizza a Kiizszolgrilta t6t az al/fttb meghatiirozott feladatok
elv6gz6sdvel:
Sellye Vriros kdzigazgat6si teriilet6n a teleptildsi hulladdk begyiljtisdvel 6s elhelyezds cdljrib6l
tcirtdn<i rendszeres elsz6llitiisiival a szerz6d6sben rdgzitett id6tartamban, valamint kezel6sdvel
6s iirtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Driiva Hulladdkgazd6lkodrisi Program eszk6z- ds
l6tesitm6nyrillomrinydnak ig6nybev6teldvel-, k6zszolgiiltatrlsi szerzodes keret6ben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, sziillitiisa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanitiis 6vente 1 alkalommal

- elkiil6niten /szelektiv/ hullad6kgyiijtds

2.2. A Kdzszolg6ltat6 a 2.1 . pontban meghatiirozotr feladatok elvdgz6s6t 2020. februdr I -jdn
megkezdi.

2'3. A jelen szerz<id6s alapjri,n a Kiizszolgriltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkormrlnyzati rendeletnek megfelekien kizrlr6lagosan jogosult Sellye
Vriros kdzigazgatasi teriilet6n a teleptildsi hullad6k gyrijtdsdre 6s kezel6s6re ir6nyul6
kdzszolgiiltatrisok ell6trisdra.
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A kcizszo196ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyrijt6sdre 6s kezel6s6re ir6nyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok elliitiisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszniil6
a hdztartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdszdt kdpezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszol96ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjeddse: Sellye Vriros kdzigazgatdsi teri.ilet6n.
A kcizszolgriltatrls kcir6be tartoz6 huttaddk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdkdnyi Regionrilis
Hullad6kkezeki Kcizpontban vagy iitrak66llomrison, illewe m6s, kdmyezeW6delmi, miikdd6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkormr{nyzatkiitelezetts6gv6lla16sa

3.1. Az Onkorminyz^t a 2. pontban irt kdzszolg6ltatas ellatA,sara a Kiizszolgiltat6nak
kizdr6lagos jogot biztosit.

3.2, Az 6nkorm6nyzat kdtelezetts6get viillal:
- a kdzszolgilltat6s hat6kony ds folyamatos elletasehoz a Kdzszolg6ltat6 sz6mdra

szUks6ges infbrm6ci6k 6s adatok szolgriltat6s6ra,

- a kdzszolgrlltat6s kdr6be nem tartozo hulladdkgazd6lkodrisi tev6kenysigek
kiizszolg6ltatdssal t6rtdn6 6sszehangoliisiinak elosegit6sdre,

- a kdzszolgiiltatrisnak a teleptildsen v6gzett miis kdzszolgrlltatrisokkal val6
osszehangoLis6nak el6segit6s6re,

- a Kdzszolgitltat6 kizii,r6lagos kozszolgiiltatiisi jog6nak biztosit6siira,

- a telepiil6s kdzszolg6ltat6s ig6nybevdteldre kdtelezett ingatlanhasznril6i
vonatkoz6sdban ndv- 6s cimjegyzek atad sfua, adategyezetdsre,

- kedvezmdny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok dtaddsiira,

- az Onkorm6lyzat 6hal rendeletben, vagy egy6b m6don biztos(tott dijkedvezmdny
vagy mentess6g miaft felmertil6 kdttsdgek megtdritdsdre a Koordin6l6 szerv szdmdra,

- a tetepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szdllit6s6ra, kezeles6re

szolgiil6 helyek ds l6tesitm6nyek meghat6rozdsdra. Ennek keretdben kijelti,li - a

K6zszolg6ltat6val egyeztewe - azokat a gytjt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolgeltat6 6wegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Krizszol96ltato altal alkalmazott gdpjrlrmiivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszrillit6 j6rmii szAmitra megfetel6 ftviszonyok biztositAsera, (ktildnijs

tekintetlel a t6ti h6- 6s sikossrig-mentesitdsre, valamint a k<izrit iirszelvdnydbe bel6g6

farigak levrigrisara),

- a kdzszolgiiltat6si szerz6dds kdzzdlltelerll a helyben szokasos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elki.iltinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi feltdteleinek
megszervezdsdrol.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdztartasban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan hasznalt ingatlanok eseteben az ell6tesi id6sz k 6 h6nap

6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhasznil6k
rdszere az dves hu tlad6kgazdriLlkoddsi krizszolgiiltatesi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)
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ii. Elktildnitetten gyujtdlt hulladdk
iii. Lom hullad6k dvente egy alkalommal tcirtdno

6sszegyiijtdsdr<il, elszdllitrlsar6l 6s kezeldsdr<il.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hriztartrisi hulladikhoz hasonl6 vegyes
hullad6k dsszegyiijtdsdrol, elszAllitasar6l 6s kezeldsdr<il.

- Az altala i.izemeltetett hulladdkgyiijtri ponton, hullad6kgyrijt<i udvarban a hulladik
dtvdtel6r6l, cisszegyiijt6s6r6l, elsziillit6srir6[ 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:

- kcinyvelds, szrirnvitel, berszrimfejt6s

- adminisztnici6, nyilvrlntartas, adatbiizis-keze[6s

- jogi iigyvitel

- adatszolg6ltatiis

c.) az Onkorm Anyzatt egyiittmiikddve a fogyaszt6k szitmira kcinnyen hozzlferheti5
tigyf6lszolgrilat ds trij6koztatrisi rendszer mrikcidtet6se (Kdzponti iigyf6lszolg6lat cime: 7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint a k6zszolgriltatiissal kapcsolatos lakossiigi trijdkoztatris.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kdtelezeftsdget v6llal tov6bbel:
a) a kdzszolgdltatris folyamatos ds teljes k6ni ellatAsifua,
b) a k<izszolg6ltatris meghatri,rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris69 szerinti teljesitds6re,
c) a krimyezetvddelmi hat6srig 6ltal meghatdrozott min6sit6si osztaly szerinri

kdvetelmdnyek biztositdsdra 6s a minosit6si engeddly hulladdkgazdrilkod6si
k6zszolgriltatiisi szerzodds hatrilyossrlgdnak ideje alatti folyamatos meglitdre,

d) a kozszolgir ltatiis teljesit6s6hez sziiksdges mennyisdgri 6s minosdgii jrirmii, gdp, eszk6z,
berendezds biztosit6sdra, a sziiksdges ldtsz6mri ds k6pzetts6gfi szakember alkalmazasiira.

e) a k<izszolg6ltatiis folyamatos, biztonsiigos 6s b<ivitheto teljesitdsehez sziiksdges
fejleszt6sek 6s karbantartiisok elvdgz6sire,

1) a kdzszolgrlltat6s k6rdbe tartoz6 hulladek kezeldsdre meghatarozott hetyek ds
ldtesitm6nyek i g6nybevdtel6re,

g) nyilvri,ntart6si rendszer mtikddtet6s6re ds a kcizszolg6ltat6s teljesitis6vel 6sszeffiggo
adatszol griLltauis rendszeres teljesitdsdre,

h) a nyilvrlntartdsi, adatkezeldsi ds adatszolgdltatiisi rendszer ldtrehoz6sdhoz 6s folyamatos
mrik<idtet6sdhez sziiks6ges felt6telek biztositiisara,

i) a fogyaszt6k sz6mriLra kdnnyen hozzlflrhelo tigyfdlszolgrilat ds trij6koztatrisi rendszer
miikddtet6s6re,

j) a fogyaszt6i kifogdsok es 6szrevdtelek elintdzdsi rendjdnek megiiLllapitrisiira,
k) a tevdkenys69 ell|t sAhoz sztiks6ges biztositrissal rendelkezik, ameiy megfelelo fedezetet

nyrijt a felel<iss6gi ktirben bekrivetkezett dnkorm6nyzatnak okozott esetleges karok
enyhitdsdre,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legakibb 2 kiil<tnbrtzo
iirmdrtdkii gyrijt6eddny kdziil v6laszthasson,

m) tiibblethullad6k elhelyez6sdt szolgiil6, a KdzszolgilLltat6 riltal biztositott zsitk
forgalmaz6srira,

n) a Mecsek-Drdva Hulladdkgazd6lkodrisi Program eszk6z- ds ldtes(tm6ny iillom6nyiinak
haszn6latdra.

A K<izszolgiiltat6 hulladdkgazdrilkodrisi engeddly6nek szrima: oKTF-Kp/2s3g-10/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, PEIKTFO nS5_7 t2018, PE/KTFO/00363-2t2019.
A Kdzszolg6ltat6 megfelel<is6gi v6lemdnydnek szrima: OHKT - Kp/I73ll-S/20f g
A Kdzszolgiiltat6 min6sitdsi enged6lydnek szrima: pE/KTFOl0S727 -2l20lg

{r^'--



5. Mentestil a Kiizszolg6ltat6 a 4./ pontban meghatrfuozott kdtelezettsdg6tol vis maior
esetdn, tov6bbii, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan
ritviszonyokat /h6- ds sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan a kdz'6t1, amely a

Kiizszolgriltat6 g6pjrirmilveinek balesetmentes kdzlekeddsdt biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgfltat6 az akadiiy elhrirul6srit k<lveto legk<izelebbi sz6llit6si napon kiiteles
szolgiiltatni, mely alkalommal k6teles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgii telepiil6si hullad6k elsziillitiisiira is.

A Ktizszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsziillit6sdt:

- az rinkormdnyzat rendeletdben el6irtt6l eltdro tfuol6ed6ny kihelyezdse esetdn,

- ha a trirol6eddnyben a telepiildsi (kommundlis) hulladdk k6r6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyezdsre (pl. fono hamu, ko-, dpit6si tdrmel6k, rillati tetem, mar6, mdrgezo

anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, stlyir t6rgy, amely veszdlyezteti a

hulladdkszallit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrongrithatja a

gyiijt6berendezdst, kezel6 berendezdst, illetve 6rtalmatlanitiisa sor6n veszdlyezteti a

kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6.nyos, zrirt tiirol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgfltat6t6l
vrisarolt jelzett zs6kban keri.il kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don kerUl kihelyezdsre, hogy a tiirol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem leziirt, illetve sdriilt eddny)

- ha a tarol6eddny koriil szabrilytalanul, annak mozgatiist 6s tirit6st akadiilyoz6 m6don

tiibblethullad6k kerult kihelyez6sre

- amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a tdrol6ed6nyek matric6jrinak
hi6nya, illewe s6riil6se esetdn.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t iginybe venni. A Kdzszolgiltat'b az

alv6ltalkoz6 ig6nybevdtet6t ktiteles az Onkorm6nyzat sz6mara bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvrillalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgriltat6 rlgy felet,

mintha maga j6rt volna el.

8, A Kiizszolgdltatrls teljesitds6vel dsszefiiggo adatszolg6ltatds biztosit6sa 6rdekdben a

Kiizszolg6ltat6 az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltatrisi teriiletre vonatkoz6an elkiildnftett
nyilvrintartiisi rendszert kdteles vezetni, rnely tarldlmazza a szolgriltat6si teriiletr<il elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepiildsi hulladdk mennyis6gdt.

9, A kdzszot96ltatiis ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kcizszolg6ltatas teljesit6s6vel

kapcsolatos min<is6gi 6szrev6teleit, kifogrisait irdsban a Kiizszolgdltatri sz6khelydre (7632

P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgdltat6
kdteles Mokat iriisban, l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kdteles a

Kiizszolg6ltat6 kdrnyezetszennyez6s esetdben, ha az a kdzszolgriltatasi tev6kenysdgdvel

okozari <isszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az onkormiiLnyzat helyi

hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltatds rendjdr6l sz6l6 rendeletdnek rendelkezdsdt kifog6solja, a
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Kiizszolgiltatri 30 napon beliiLl kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii drtesitdse mellett-
az On kormdnyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolg{ltatdsdija

10.1. A hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolgiittatrisi dijar a Magyar Energetikai 6s K6zmii-
szabi yozitsi Hivatal javaslatanak figyelembevdteldvel az illetdkes miniszter rendeletben
rillapida meg 6s a Koordinril6 szerv szedi be.

A Ht. 32/A. $-a alapjdn az iilarni hulladdkgazdrilkoddsi kcizfeladat keret6ben az iillam beszedi
a kcizszolgdltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolgiiltat6knak a hulladdkgazddlkodrisi
kdzszolgriltatiisi d(j megrlllapitrls6drt felel6s miniszter riltal meghatrlrozott szolgelEtiisi dijat,
Az 6[lam e feladatainak ellet6sdra koordin6l6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordinrll6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a teleptl6si cinkormiinyzat, valamint a hulladdkgazddLlkodrisi
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
fel adatkdrdnek gyakorldsrl.Llroz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett krizszolgiiltatiisi dij fetosztdsrinak elvdt. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatdnak figyelembev6teldvel rendeletben dllapitja meg a
Koordiniil6 szerv iiltal a kcizszolgiiltat6nak fizetendo szolgdltat6si dijar.

10.2

A kcizszolgiiltat6 dltal alkalmazott kdzszolgiiltat6si dij megrillapitrisa a Ht. 46-4g.$ ds 91.g,
valamint a6412008. (1II.28.) Korm. rendelet rendelkez€seinek megfelel<ien tcirt6nt.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiritdsi dii (Ft)
60 liter* 61,-
80 liter 86,-
I l0 liter I 18,-

ra 3E5/2014. (Xll. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedOl 6s cletvitelszeriien haszn6l6 termdszeres
szemely ingatlanhaszndlo rdszdre, a telepUldsi dnkormAnyzat dltal kiadot( igazoliis alapjAn.

Tdbblethullad6k gyiijt6s6re szolg6l6 zsi*. ira: 361,- Ft+Afaldb.

Eddnym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii (Ft)
I l0 liter .l I ,1,-

120 liter 451,-
I 100 liter 4 136,-

tiritdsi diiak:

Ed6nvm6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii (Ft)
I l0 liter 372,,-
120 liter {0s,-
1 100 liter 3 722,-

6*---
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Szerz6d<i Felek az dltakinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatdlyos AFa
tdrv6ny rendelkez6seinek megfeleloen jdmak el.

ll. AIlami hullad6kgazd6lkodrisi ktizfeladat-e116t6s

ll.l Az 6llami hulladdkgazddlkodasi kdzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott sze(vezet
kijeldldsdr6l, feladatktir6rril, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolgriltatrisi
k6telezetts6gek rdszletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapj6n a Kormany a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordiniil6 6s Vagyonkezelo Zrirtk<iriien Miikdd6 Rdszv6nyt6rsasdgot jeldlte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a ktizszolg6ltatdsi dijakra vonatkoz6 szriml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatiis alapjrin rillida ki. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgiiltatiisa esetdn a Koordiniil6 szerv a nem megfelelo adatszolgrlltatrissal

drintett ingatlanhasznal6 tekintet6ben a Koordinrll6 szerv iiltal legut6bb kiszdmlazott
kdzszolg6ltatiisi dij16l rillit ki szrirnlit. Az ezzel <isszefiiggdsben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn

minden hely6ll6si k6telezetts6g a k6zszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 ktlzszolg6ltat6si
dijktilcinbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordiniil6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes

szolgriltat6si dijba beszdmitja. A krizszol96ltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgdltatdsiib6l
eredo, a Koordiniil6 szerv iiltal nem megfelel6 adattartalommal kiellitott sz6mlikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a kdzszolgriltat6t terheli a felel<iss6g.

ll.3 A Koordinril6 szery az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva meg6llapida azon ingatlanok krirdt, amelyre nincs kdzszolgdltatrisi dijfizet6s
meghatiirozva az adatszolgriltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefiiggdsben teljesitds tdrt6nt. A Koordinril6 szerv e ktirben jogosult ingyenesen adatot

kemi az ittetdkes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatdsb6l hianyz6

ingatlanok 6s sziiks6ges adataik me96llapitasa 6rdekdben.
A f'entiek alapjdn r<igzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a

kcizszotg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megktilddtt ingatlanokon vegzett

szolg6ltat6srinak megfeleloen korrigrilja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszol96ltatdst
legkes6bb az drtesit6s kdzhezvdtel't kdvet6 8 napon beliil.
A konekci6t kdvet<ien - a kdzszolgiiltat6 elt6ro adatszolg6ltatrlsa hianydban - a KoordinSl6
szerv a kdzszolgal tates i dij at az i ngatlantulaj donosnak szhmlfuza ki.

ll.4 A Koordindt6 szery a kiszimliuott ds az ingatlanhaszn6l6 dltal hat6rid6n beltil ki nem

fizetett kdzszolgdltatdsi dij behajt6sa 6rdekdben intdzkedik.

ll.5 A Kdzszolgiiltat6 rdszdre a kozszolgiitatlsi szerz6d6sben rdgzitett feladatok ell6t6s6drt

a Koordiniil6 szerv a hulladdkgazddlkodrisi kcizszolgriltatilsi dij me96llapit6sti6rt felel<is

miniszter 6ltal meghatrirozott szol96ltatiisi dijat fizet.

11.6 A kdzszotgilltat6 az Onkorm6nyzat, mint ellet666rt felel6s 6ltal kiadott
tetjesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kdzszol96ltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem

meriilt fel. A teljesitdsigazoliisnak a k<izszolgriltat6 dltal a Koordiniil6 szerv r6szdre a

rendszeres adatszolgaltat6s keret6ben tdrtdn6 megkiild6se a szolgriltatrisi dij fizet6sdnek

felt6tele.
Az Onkormrinyzat kdteles a teljesitdsigazol6st a Kdzszolg6ltat6 rdsz6re a teljesitdssel 6rintett

id6szakot kdveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az onkorm nyzat a teljesitesigazol6s
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kiadas6val alapos indok nelkiil k6sedelembe esik, tgy a kcizszolgriltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo k6r6t az Onkormdnyzat feld drvdnyesiteni.

ll.7 A szolgriltat6si dijban a hullad6kgazdrllkod6si k<izszolg6ltat6s teljes krizvetlen kdltsdge
megldrit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesitdsdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rlgy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordin6l6 szerv iiltal kijeldlt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-6rtdkesit6sb<jl ered6 bev6tel a Koordindl6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltatasi szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az Onkormiinyzat a kdzszolgiiLltatrisi szerzod6st
annak megkdtesdt vagy m6dositas6t k6vet6en halad6ktalanul, de legk6s<ibb 8 napon beltil
elektronikus fton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A ktizszolgiltat6si szerz6d6s hat6lya

Felek jelen szerz<iddst 2020. februir 01. napj6val kezd6d<i hatrillyal hatiirozott idore, 2021.
janu6r 31. napjiig kiitik
Felek a szerz6d6st kd26s megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjrlLk.

13. Akiizszolgdltatdsiszerz6d6s megsziin6se

A krizszolgiiltatrisi szerz<idds megsz[inik
a) a benne meghat6rozott id6tartam lejafiaval,
b) a Kdzszolgitltat6 jogut6d ndlkiili megsztin6sdvel,
c) eldlkissal, ha a teljesitds m6g nem kezdoddtt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek krizds megegyezdsdvel

13.1 az 6nkorm6ny zat a kdzszolg6ltatrisi szerzriddst a Polgiiri Tiirv6nykrinyvben
meghatiirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fe[, ha a K<izszolgrlltat6

- a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgiiltatiis elliitiisa soriin a kdmyezet vedelmdre
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a rA vonatkoz6 hat6s6gi dcint6s el6iriisait srilyosan
megsdrtette, ds ennek tdnydt a bir6srig vagy a hat6s6g joger6sen megrillapitotta,

- a szerz<idesben megii{lapftott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette.

- A huttad6kgazdrilkod6si kdzszolgdltat6si szerzrid6st az Onkormdnyzat felmondja. ha a
Kcizszolg6ltat6 nem rendelkezik min<isit6si enged6llyel vagy megfelel<isdgi
v6lemdnnyel.

13.2 A K<izszolgiiltat6 a Polgari r<irv6nykcinyvben meghat6rozottakon trilmenoen a
krizszol96ltatdsi szerz<iddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormrin yzat a kdzszolgLiltatiisi szerz<iddsben meghatarozott kdtelezettsdg6t - a
Kdzszolg6ltat6 felsz6litdsa ellendre - srilyosan megs6rti, 6,s ezzel a K<izszolg6ltat6nak
k{irt okoz, vagy akadAlyozza a hulladdkgazdrilkodrlsi kdzszolgiiltatrls teljesit6sdt; vagy

- a kcizszolgiiltatrlsi szerz6d6s megktitdset kcivet6en hatrilyba l6pett jogszabilly a
kdzszolg6ltatAsi szerz6dis tartalmi elemeit ttgy vAltoztada meg, hogy az a
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K<izszol96ltat6nak a hulladdkgazddlkod6si kdzszolg6ltat6s szerz6ddsszerfl teljes(t6se
kcirdbe tartoz6 l6nyeges 6s jogos drdekeit jelent6s mert6kben sdrti.

13.3 Ha a hulladdkgazdrilkod6si szerz6d6st a kdzszolgriltat6 felmondja, a telepiil6si
dnkormdnyzat halad6ktalanul gondoskodik az ij kdzszolg{ltat6 kiv6lasztrisrir6l.

A fentiek teljestildse esetdn a k6zszolg6ltat6si szerz6d6s felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a K6zszolgiiltat6 a hullad6kgazd6lkodriLsi kdzszolgriltatast viiltozatlanul
elldda.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illewe, ha a szerzod6s
neki felr6hat6an szfinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves k<izszolg6ltatdsi dij 50%-rinak
megfelel<i meghirisulasi kdtbdr fizet6s6re kciteles.

14. Elj6rds a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszolgriltatiisi szerz6d6s megsziindse vagy megszrintetdse eset6n a Kdzszolgrlltat6 az [j
kdzszolgiiltat6 kiv6lasztas6ig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgriltatiist vdltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazd6tkodasi kcizszolgdltatdsi szerzod6s megsziin6se eset6n a k6zszolg6ltatils
ell6t6s6va[ kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilviiLntart6sait a Kcizszolg6ltat6 a

telepiil6si <inkormiinyzatnak a kdzszolgiiltat6si szerz6d6s megsziinise napjriLn 6tadja.

15. Jogvitfk int6z6se

Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvitakat els6sorban az egymds k<iz6tti trirgyal6sok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben ajogviuit a Felek tdrgyakis [d6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljrirris lefolytat6s6ra a P6csi J6rrisbir6srig, illetve 6rtdkhatrirt6l ftgg<ien a P6csi Tdrv6nysz6k
illetekess6gdt kdtik ki.

16. lirtesit6sek

A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.

A szerz6d6s teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorminyzat r6sz6rol:
n6v: Nagy Attila polg6rmester
telefon:73l580-902
e-mail: jegy zo@sellye.hu

a Kiizszol96ltatri rdszdr<il :

ndv: Bir6 Pdter iigryezet6
telefon:72/ 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod{si Program

A Kdzszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkcizdket a kdzszolgiiltatas teljesit6se kapcsiin.
Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy alilvetik magukat a T6rsuliisi Tanrics hatrl.rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzridds brirmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze
6rvdnytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy birosrig
annak 6rv6n1telens6g6t 6llapitja meg, rigy a szerz<id6s t6bbi rdsze 6rvdnyes 6s
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.
A jelen szerztid6sben nem szabrilyozott kdrd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. €vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. rrirvdny (Kbt.), a

Magyarorsziig dnkormrinyzatair6l sz6l6 201 l. dvi CLXXXIX. t6rvdny (Mdtv), valamint a

Polgriri Tdrvdnykdnyvr<il sz6l6 2013. 6vi V. t<trv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonarkoz6
igazati j o gszab Al yok irrinyad6 ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasdsa 6s drtelmez6se utAn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vahagy6lag irj6k alA.

Setlye,2020. 6v . ......h6nap ..3L.. orp

Kiizszolgdltat6
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