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HULLADEKGAZDAI.,XOOAST TOZSZOLGALTATAS I SZERZ6NNS

amely ldtrejdtt egyftszt: Somogyhatvan Kiizs6g dnkorm funyzata
sz6khely: 7921 Somogyhatvan, Kossuth L. t.46.
PIR sz6m: 334385
ad6sz6m: 1 53343 83-1 -02
k6pviseli: Nagy Gabriella Ildik6 polg6rmester
mint rinkorm iny zat (a tov6bbiakban : 6nko rm Snyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolgfltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasfg
szdkhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
ce gtre gy zekszitma; 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szdma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szSma: 100468989 /P6cs-Kdkeny Region6lis
Hul I add kke zelo Ko zp ont I
KSH szrima: 1 1 54 I 587 -3811 -572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter igyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgrlltat6

- tovtibbiakban egyiittesen: Felek - kdzott az alulirott helyen 6s napon az alihbt
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen krizszolgdltat6si szerzodl,s megkiit6sekor figyelembe vettdk a

kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kdzbeszerz6si
ert6khatiirok:

a) eurbpai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerzdsi es koncesszi6s beszerzdsi
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drt6khat6rok);

b) akozponti kdlts6gvetdsrol sz6l6 t<jrvdnyben meghatirozott kdzbeszerzesi ds koncesszi6s
beszerz6si drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kciltsdgvetdsrol sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatitrozott -
uni6s 6rt6khatilrokat a mindenkori kdlts6gvet6si trirv6nyben dvente rrigzfteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolg6ltat6s becstilt 6rt6ke olyan szerzodes eseteben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatitrozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l r<jvidebb idore kdtendo szerzod6s esetdn a

szerzode s i dotartama alatti e I lens zolgiitatds ;
b) hatitrozatlan idore kdtott szerzod6s vagy n6gy evndl hosszabb idore kritendo szerzodds

eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsas6g 2019. 6vi k<iltsegvet6sdrol sz6l6 2018. 6vi L. trirv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rogzitr, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzesi
6rt6khat6r 2019.janu6r l-j6t6l szolg6ltat6s megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjrik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kdzbeszerz6si elj6r6s
hatdlya al6.
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Szerzodo Felek a telepi.ildsi hulladdk gytijt6s6re, sz6llitrisra es kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatossdg6nak biaosit6sa drdek6ben a telepi.ilesi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds kdtelezettsegek rendezdsere, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormiinyzati rendelet
vdgrehajt6sitra az al6bbi szerzoddst kcitik meg:

l, A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. trirv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kozfeladatok kor6ben
ell6tand6 helyi <inkormilnyzati feladatok k6ze tartozik kiikin<jsen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a
ktirnyezet-eg6szsdgiigy (kdaisztasiig, telepiildsi kcimyezet tisztas6g5nak biztosit6sa, rovar- es

16gcs616irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddse
szerint a telepiil6si cinkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgdltat6s ell6t6s6t a
kozszolgiiltat6val kdtdtt hulladdkgazddlkod6si krizszolg6ltatisi szerzodes ritj6n biztosida.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorm inyzat Kepviselo-testtilete
sz. hatir ozata alapj 6n j ritt l6tre.

KT.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Somogyhatvan Kdzsdg kozigazgatdsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznil6) keletkezo teleptilesi szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgdltatiissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormdnyzat ds a

Kiizszolgdltat6 ktiz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kritelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormr{nyzat megbizza a Kiizszolgriltat6t az ald}lb meghatarozott feladatok
elvdgzesdvel:
Somogyhatvan Kozsdg kozigazgatisi teri.ilet6n a telepi.il6si hullad6k begytijt6sdvel es

elhelyez6s c6lj6b5l trirteno rendszeres elsz6llit6sdval a szerzod6sben rogzitett idotartamban,
valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6siival - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkoddsi Program
eszkciz- es letesitm6nyrillom6nyinak ig6nybeveteldvel-, kcizszolgilltatdsi szerzod6s kereteben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szrillitrisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitr[s 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset 2020. januar l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjan a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrllyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizSr6lagosan jogosult
Somogyhatvan Kozsegkozigazgatdsi teriileten a telepiil6si hulladek gyrijtdsdre 6s kezeldsdre
i r6ny ul6 k<izszolg6ltat6sok elLitris6ra.

A k<izszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytijt6sere es kezel6sere irrinyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahdztartisi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdes6re tekintettel.
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A krizszolg6ltat6s teljesit6sdnek teri.ileti kiterjed6se: Somogyhatvan Kdzs6g kIzigazgatisi
teriiletdn.
A k6zszolg6ltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak6iillom6son, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, mrikciddsi
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitmdnyben.

3. Az Onkorm dnyzat kiitelezetts6gvillal6sa
3,1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s ellSt6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2, Az 6 n korm inyzat kcitelezettsdget vdl lal :

- a ktjzszolgiitatis hat6kony 6s folyamatos ell6tilsiihoz a Kdzszolgiltatf szdmdra
sziiks6ges inform6ci6k ds adatok szolg6ltat6s6ra,

- a k<izszolgrlltat6s k<ir6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkodrlsi tevdkenysdgek
kdzszolg6ltat6ssal tdrtdn6 cisszehangol6s6nak elosegit6s6re,

- a kdzszolgriltat6snak a telepiil6sen vdgzett miis kitzszolgiitattisokkal val6
cisszehangol6sanak el6se gft6sere,

- a Kilzszolgriltat6 kizinllagos kozszolg6ltat6si j og6nak biztosit6sSra,
- a teleptil6s ktizszolgriltat6s ig6nybevdtel6re kritelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6siban

ndv- 6s cimjegyzdk 5tad6s6ra, adategyezetesre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok irtadisira,
- az Onkormrlnyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezmeny vagy

mentesseg miatt felmeriilo kciltsdgek megterit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmira,
- a teleptil6si ig6nyek kielegit6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitisdra, kezeles6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozitsira. Ennek keretdben kijel<ili - a
Kiizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolg6ltat6 6tvegye k<iaerUleten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjilrmtivel nem tud behajtani,

- a hulladdksz6llft6 j6rmti szdmdra megfelelo ritviszonyok biztosft6siira, (ktil6n6s
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelv6nydbe belog6
fadgak lev6g6s6ra),

- akiizszolg6ltat6si szerzod6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktiltinitett hulladdkgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6sdrol.

4. A Kiizszolgdltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k<izszolgiitat6 gondoskodik:

- A hlztartisban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtil6 6s idoszakosan haszn5lt ingatlanok eset6ben az ellititsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjdn az ingatlanhaszn6l6k
rdszdre az dves hulladdkgazdSlkodrisi kozszolg6ltat6si dij 50%-at kell meg6llapitani.)

ii. Elktildnitetten gytijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrteno dsszegytij t6s6r6l, elszrill it6sar6l 6s kezel6sdr6l.

"(^-*



- A gazdilkod6 szervezeteknel keletkezohivtartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
<isszegytij tesdrol, el sz6llit6s6r6l 6s keze16s6rol.

- Az illtala iizemeltetett hullad6kgyiijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tv6tel6rol, ri ssze gyrij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- k<inyvel6s, sz6mvitel, bersziimfejtes
- admini s ztrircio, nyi lvrintart is, adatbinis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatrls

c.) M Onkormfnyzattal egytttmtikddve a fogyaszt6k szdmira k<innyen hozziferheto
iigyf6lszolg6lat 6s tijekoztatitsi rendszer mrikddtet6se (K<izponti iigyf6lszolgilat cime:7632
Pecs, Sikl6si u. 58.), valamint akdzszolgbltatiissal kapcsolatos lakoss6gi thjekoztatds.

4.2. A Kiizszolgr{ltat6 kritelezettsdget vdllal tovribbd:
a) akdzszolgdltatris folyamatos 6s teljes korti elliitiis6ra,
b) a k<izszolg6ltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitesere,
c) a kornyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositdsi oszt6ly szerinti

k<ivetelm6nyek biaosit5s6ra 6s a minosit6si engeddly hullad6kgazd6lkoddsi
krizszolgdltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a krizszolg6ltat6s teljesites6hez sztiksdges mennyis6gti 6s minos6gti j6rmti, gep, eszkoz,

berendezds biztosit6s6ra, a sziiks6ges ldtsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazilsira,
e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez sziiks6ges

fej lesztesek 6s karbantart6sok elvegz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s kordbe tartozo hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntartiisi rendszer mtikddtet6s6re es a kdzszolgiiltat6s teljesit6s6vel <isszefiiggo

adatszol g6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mrikridtet6s6hez szi.ikseges felt6telek biztosit tsira,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra konnyen hozziferheto iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mrikodtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendjdnek meg6llapit6sara,
k) a tev6kenys6g ell6t6sdhoz szi.iks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtesehez az ingatlanhaszn6l6 legalSbb 2 ki.ildnbozo

tirm6rt6kri gy tij toed6ny kci ziil v6l aszthasso n,

m) tdbblethulladek elhelyezds6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott zsik
forgalmazisira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszn6latrira.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szitma: OKTF-KP12538-1012016,
P E/KFT/6 0 55 -3 I 20 17, PE/KTFO I | 55 -7 I 2018, PE/KTFO/OO3 63 -2 120 19 .

A Kozszol g6ltat6 me gfelelosd gi vdlem6nydnek szirma: KP-38633- 5 12019.

A Kcizszolg6ltat6 minosit6si engeddly6nek szirma PE/KTFO105727-212019.,
p E/KTFO I 0 47 59 -6 120 I 9., PE/KTF O I 067 48-2 12019.
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5. Mentesiil a Kdzszolgdltat6 a 4./ pontban meghatdrozott k0telezettsdgdt6l vis maior eset6n,
tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan
irtviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egyeb okb6l jdrhatatlan akozltl, amely a
Ktizszolgdltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes k<izleked6sdt biaosida. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akadrily elh6rul6sdt kriveto legk<izelebbi sz6llitdsi napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmozodott
mennyis6gti telepiil6si hullad6k elsz6llit6sdra is.

6. A Kiizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- az <inkorm6nyzat rendeletdben eloirtt6l elt6ro t6rol6edeny kihelyez6se eset6n,
- ha a tdrol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hulladdk kcirdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si trirmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri tirgy, amely veszelyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6gdt, vagy megrong6lhatja a
gytijt6berendez6st, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanitdsa sor6n veszdlyezteti a
krirnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv(nyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
v6s6rolt jelzett zs6kban keriil ki hel yez6sre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a trirol6eddny mozgatilsakor a kisz6r6d6s
veszelye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtlt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny kciri.il szabrilytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akaddlyozo modon
tcibblethulladdk keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6eddnyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvillalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezhetil tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltat6 az
alviil lalkoz6 i gdnybevdte l6t koteles az O n korm iny zat szdmara bej elenteni.
7.2, A Felek rogzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenys6ge6rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgdltatris teljesftes6vel dsszefliggo adatszolgriltatiis biztositiisa erdek6ben a
Kiizszolgf ltat6 az l./ pontban meghatfrozott szolg6ltatiisi tertiletre vonatkoz6an elki.ilcjnftett
nyilvdntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgitltat6si teriiletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyisdg6t.

9, A kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kcitelezetteknek a kcizszolg6ltatris teljesitesevel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait irrisban a Kdzszolgiitatl sz6khelyere (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgdltat6
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kciteles a
Kiizszolgiltat6 k<irnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel
okozati dsszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevltel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezelesi ktizszolg6ltat6s rendjdrol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifog6solja, a
K0-zszolgfltatt6 30 napon beliil kriteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az O nko rm funyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltat6s dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es K<izmti-
szabiiyozitsi Hivatal javaslatdnak figyelembevdtel6vel az illetekes miniszer rendeletben

allapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazd5lkod6si kdzfeladat keret6ben az iilam beszedi

a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si dij megillapititsircrt felelos miniszter 6ltal meghatitrozott szolg6ltat6si dijat,
Az itllam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi k<izszolg6ltat6, a telepiil6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkcir6nek gyakorl6s6hoz sziiksdges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatanak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapftja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolgilltat6nak fi zetendo szolgdltatitsi dij at.

10.2
A kozszolgAltat6 6ltal alkalmazottkdzszolg6ltat6si dij megdllapit6sa aHL46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen ttirtdnt.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiritesi dij
(FO

60 liter* 48'-
80 liter 64;
I l0 liter 88i

*a38512014. (XIL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul 6s dletvitelszer[ien hasm6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszn 616 reszdre, a telepiildsi dnkorm6nyzat iiltal kiadott igazol6s alapj6n.

Tobblethullad6k gytij t6sere szolg6l6 zs6k 6ra: 3 61,- Ft+Afa/db.

Ipari (eazd6lkod6 szervezetek) dij ak:

Eddnymeret Egyszeri nett6 firit6si dij
(Ft)

I l0 liter 98,-

120 liter 107,-

1 100 liter 985,-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(F0

110 ter 88,-

r20 ter 97.-

1 100 liter 887,-
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Szerz6do Felek az illtaltnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA torv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j6mak el.

I 1. Allami hullad6kgazdilkoddsi kiizfeladat-elldtfs
1f .l Az rillami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijeldlesdrol, feladatktir6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgiiltat6si
kdtelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. g (l) bekezdesben
meghatitrozott feladatokra Koordinrll6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladekgazd6lkod6si
Koordin6l6 es Vagyonkezelis Zirtkdnien Mrikddo Rdszv6nyt6rsas6got jekilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a ktizszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A k<jzszolgiitat6 hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhasznill6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv itltal legut6bb kisz6ml6zott
kcizszolgiiltat6si dij161 6llit ki sz6mliit. Az ezzel cisszefiiggdsben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezettseg a kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolg6ltatrisi
dijktilcinbdzet pozitiv merleget a Koordiniil6 szerv a kozszolgriltat6nak fizetendo esedekes
szolg6ltatrisi dijba besz6mitja. A kcizszolgriltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltatdsrib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv eltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6mliikkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmenydrt aklzszolgitltat6t terheli a felelossdg.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. S (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva meg5llapida azon ingatlanok kdrdt, amelyre nincs kozszolgiitatasi dijfizetds
meghatirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezhetiS, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s tcirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
k6rni az illetdkes hat6sSgt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyzo
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitiisa 6rdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
ktizszolgiiltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiitat6t, hogy a megktildcitt ingatlanokon vegzett
szolg{'ltatirsiinak megfeleloen korrigrilja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgiiltatast
legk6sobb az drtesitds kezhezvdtel6t kciveto 8 napon beltil.
A korrekci6t ktivetoen - a kozszolgiitato eltero adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kd zszo I giiltatdsi d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szimliu,za ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kiszdml6zott es az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatdridon beliil ki nem
fi zetett k<izszolgriltatrisi dij behaj trisa 6rdekeben intdzkedik.

ll.5 A Kcizszolg6ltat6 r6sz6re akozszolgitltat6si szerzod6sben r<igzitett feladatok ell6tds6ert
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdiikodasi kcizszolgriltatrisi dij meg6llapitris66rt felelos
miniszter 6ltal meghatArozott szolg6ltatdsi dijat fizet.

ll.6 A kcizszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felel6s riltal kiadott
teliesitdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgdltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifogasa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kcizszolgitltato irltal a Koordiniil6 szerv rdszere a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tdrteno megktild6se a szolgitltatrisi dij fizet6s6nek
feltetele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesit6sigazolilst a Kdzszolgdltat6 rdszere a teljesitdssel erintett
idoszakot k<iveto 5 napon beltil kiadni. Amennylben az Onkormanyzat a ieljesft6sigazoliis
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kiad6s6val alapos indok n6lki.il kdsedelembe esik, ugy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapc so latban kel etkez i3 kar at az Onkorm iny zat fe 16 6rvdny e siteni.

ll.7 A szolg6ltatdsi dijban a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s teljes k<izvetlen kcilts6ge

megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag drtdkesit6sdr6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-6rt6kesitesbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordindl6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezdes szerinti megfeleloseget vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjdn az Onkorminyzat a kdzszolgeltatasi szerzod6st

annak megkdtdset vagy modosit6s6t kovetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napj6val kezd6do hat6llyal hatdrozott idore, 2029.

december 31. napjiig kiitik.

Felek a szerzod6st kcjzos megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se

A kozszol g6ltat6si szeruodes megsztinik

a) a benne meghatir ozott idotartam lej 6rt6val,
b ) a Klzszol g{ ltat6 j o gutod n6lktili me gszrinesevel,

c/ el6ll6ssal, ha a teljesit6s meg nem kezdodott meg,

d/ felmond6ssal
e) a felek kozos megegyezes6vel

l3.l Az flnkormAnyzat a krizszolg6ltat6si szerzodlst a Polgari Tdrv6nyktinyvben

meghatdrozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgilltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a k<irnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hatos6gi d<int6s eloir6sait srilyosan megs6rtette, ds

ennek tdnyet a b(r6s6g vagy a hat6s6g jogerosen megdllapitotta;

- a szerz6d6sben meg6llapitott kdtelezetts6get neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsertette;
- a truttad6kgazd6lkoddsi k<izszolgiiltat6si szerzod6st az Onkormdnyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolgiiltat6 a Polgari Trirv6nykonyvben meghatiirozottakon ttlmenoen a

kozszolg6ltatdsi szerzodest akkor mondhatja fel, ha

- az flnkorm6nyzat a kcizszolgdltatdsi szerzod6sben meghat6rozott kcitelezetts6gdt - a

K6zszolg6ltat6 felszolit6sa ellenere - srilyosan megsdrti, es ezzel a K<izszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiiltat6s teljesitds6t; vagy

- a k6zszolg6ltat6si szerzod6s megkdtesdt k<ivetoen hatdlyba ldpett jogszab6ly a

k<izszolg6ltat6si szerzod€,s tartalmi elemeit rigy viitoztatja heg, hogy az a
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Kdzszolgdltat6nak a hulladekgazdillkoditsi kcizszolg6ltat6s szerzod6sszeni teljesit6se
kdr6be tartozo l6nyeges 6s jogos erdekeit jelentos mdrt6kben s6rti.

f33 Ha a hullad6kgazd6lkodrisi szerz6ddst a kdzszolg6ltat6 felmondja, a teleptilesi
cinkorm6nyzathaladektalanul gondoskodlk azt\ kdzszolg6ltat6 kiv6lasztiis6r6l.

A fentiek teljestil6se eset6n akozszolg6ltatiisi szerzodes felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt a Kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az OnkormS,nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodds
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormanyzat az dves k<izszolgdltatdsi dij STo/o-inak
megfelelo meghitsul6si kcitb6r fizet6s6re kdteles.

14. Eljirds t szerz6d6s megszfin6se eset6n
A kcizszolg6ltat6si szerzrid6s megszrindse vagy megszuntet6se eset6n a Kozszolg irltat6 az ij
ktizszolg6ltat6 kiviilasnisirig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgitltat6st vdltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdiikoditsi krizszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se esetdn a kdzszolgilltatds
ell6tris6val kapcsolatos, folyamatban ldvo i.igyek iratait es nyilviintartiisait a K6zszolg6ltat6 a
telepiildsi cinkorm6nyzatnak a k6zszolg6ltat6si szerzodds megsztindse napj6n ttadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds
sor6n i gyek eznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon behil nem tudj6k
elj6r6s lefolytatris6ra a P6csi Jarrisbir6srig, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a
illetdkess6gdt kdtik ki.

krizcitti t6rgyal6sok

rendezni, a bir6s6gi
P6csi Tcjrvenysz6k

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igenyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesftds6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat r6sz6rol:
n6v: Nagy Gabriella Ildik6 polg6rmester
telefon: 73l550-018
e -mai I : somo gyapat i.hiv atal@gmai l. com

a Kiizszolg iitat6 r6szdro I :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Drfva Hullad6kgazdflkod:lsi Program
A K<izszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitmenyeket es eszkciz6ket a k6zszolg6ltatSs teljesit6se kapcsiin.

Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tandcs hat6rozatainak.

I 8.R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

ervenytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelensdgdt dllapitja ffi€g, rigy a szerzod6s tdbbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha andlktil b6rmelyik Fel a szerzodest nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol szolS 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny (Kbt.), a

Magyarorsziig dnkorminyzatairol sz6lo 2071. 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Trirvenykonyvrol szol6 2013. evi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j ogszab6lyok ir6ny ad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa ds 6rtelmez6se

megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj ak al6.

ut6n, mint akaratukkal mindenben

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

C6gjegyz6ksz6m: 02-09-064556
Adosz6m : 1 1 541 587 -2-02

DL
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgdltat6
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