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HULLADE KGAZDAI xonAst r6zszor,cAr,rarA s I szuuz6nns

amely l6trejritt egyr6szt: Somogyhrirsfgy Kiizs6g Onkormrinyzata
szdkhely:19 25 Somogyh6rsrigy, R6koczi u. 2.

PIR szrim: 332512
ad6sz6m: 1 5332518- I -02
kepviseli: Frlth J6zsef polg6rmester
mint onkorm iny zat (a tov6bbiakban : 6n korm 6nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Fele16ss6gti TArsasdg
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
ce gtr egy zekszdma: 02 -09 - 0 64 5 5 6

ad6sz6ma: 1 1541587 -2-02
KUJ szrima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
H ul I ad6kke zelo Ko zpontl
KSH sz6ma: 11 541587-3 8 I 1 -572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kdzszolg5ltat6, a tov6bbiakban : Kiizszolgrlltatri

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kcizszolg6ltat6si szerzod6s megk6tdsekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerzdsekrol szol6 2015. evi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerz6si
drtdkhat6rok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatitrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
drtdkhat6rok (a tovSbbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akiizponti kdltsdgvet6srol sz6l6 trirvdnyben meghatirozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kdltsdgvetesrol sz6lo t6rv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerzdsi tdrgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatitrozott -
uni6s drt6khat6rokat a mindenkori kolts6gvet6si tdrv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatds becstilt 6rt6ke olyan szerzod6s esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatinozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb idore kritendo szerzod6s eset6n a
szerzo dd s i dotartama al atti e I I ens zolgdltatds;

b) hatfuozatlan idore kdtdtt szerzodds yagy negy 6vn6l hosszabb id6re kcitendo szerzodds
esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsas6g 2019. 6vi kdlts6gvetdsdrSl sz6l6 2018. dvi L. tdrv6ny 72. $ (1)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti krizbeszerz6si
6rtdkhatdr 2019.janu6r 1-jdt6l szolgitltatds megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjrln jelen szerz6d6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiyaal6.
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Szerzodo Felek a teleptldsi hullad6k gytijtds6re, sz6llit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
krizszolg6ltatds folyamatoss6g6nak biztositdsa 6rdek6ben a teleptildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezettsegek rendezes6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkormiinyzati rendelet

v6grehajtdsira az al6bbi szerz6d6st kotik meg:

l. L szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszitg helyi rinkormfunyzatair6l szol6 20ll.6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcjzfeladatok k<irdben

ell6tand6 helyi onkorminyzati feladatok kdzd tartozik ktlcinrisen a hulladdkgazd6lkod6s ds a

kornyezet-egdszsdgi.igy (koaisztasiig, teleptildsi kdmyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezdese

szerint a telepiil6si 6nkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kdzszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltatdsi szerzod6s rid6n biztosida.

sz. hatinozata alapjinj <itt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Somogyh6rs6gy Kozs6g kozigazgat6si teriiletet az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszndl6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznii6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6sdre fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabdlyoknak megfeleloen az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 koz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az dnkormdnyzat megbizza a Ktizszolgdltat6t az al6bb meghat6.rozott feladatok
elv6gzds6vel:
Somogyhars6gy K<izs6g kozigazgatdsi tertilet6n a telepiil6si hullad6k begyrijt6sdvel ds

elhelyez6s cdlj6b6l tdrt6no rendszeres elsz6llitris6val a szerzod6sben rrigzitett id6tartamban,
valamint kezel6s6vel 6s drtalmatlanitris6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program
eszkdz- 6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak igdnybev6televel-, kozszolg6ltatisi szerzodds keretdben:

- veg'yes hullad6k gyiijt6se, sz6llitdsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/hullad6kgyfijt6s

2.2. A Kiizszolgdltat| a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6set2020.janu6r 1-jdn

megkezdi.

2.3, A jelen szerzod6s alapjrln a Ktizszolgiitatfl, a Ht.-ben, illetve az rde vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az <inkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizitrolagosan jogosult

Somogyhars6gy Kdzs6gkozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hulladdk gyrijt6sdre 6s kezelesdre

ir6nyul6 kdzszo lg6ltat6sok elkit6s6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevezdse: telepi.ilesi hulladek gytijt6sdre 6s kezel6s6re ir6nyul6
krizszolg5ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk reszetkepezb vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sdre tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek teruleti kiterjed6se: Somogyh6rsrlgy Kdzs6g kdzigazgatisi
teriilet6n.
A kozszolg6ltatris kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kok6nyi RegionSlis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak65llom6son, illetve miis, k<irnyezetv6delmi, mtikddesi
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onk orminyzat kiitelezetts6gvrillak{sa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatris ell6t6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2, AzOnkormdnyzat kdtelezetts6get v6lla1:
- a kozszolg6ltatiis hat6kony 6s folyamatos ell6tris6hoz a Kiizszolgiitat6 szdmira

sziiksd ges inform rici 6k 6s adatok szolgiitatdsdr a,

- a kozszolgiitatds kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6gek
kozszolg6ltat6ssal trirt6no 6sszehangol6s6nak elosegit6s6re,

- a kozszolg6ltat6snak a telepi.ildsen vdgzett m6s k<izszolg6ltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak e16segit6sdre,

- a Kiizs zolgiitatil kizar6lagos k<izszolgiiltat6si j og6nak biaosit6sdra,
- a teleptil6s kdzszolg6ltat6s igdnybev6teldre kotelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

n d v - 6 s c i mj e gy z6k fitaddsilr a, adate gy ezet6 s re,

- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltaddsdra,
- az Onkorm6nyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeri.ilo kcrlts6gek megtdritds6re a Koordin6l6 szerv szdmdra,

- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6sdre alkalmas hulladdk gytijtdsdre, szdllitttsira, kezel6sdre

szolg6l6 helyek ds l6tesitmdnyek meghatirozirsitra. Ennek keretdben kijelclli - a

Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,

mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatil 6ltal alkalmazott gepjirrmtivel nem tud behajtani,
- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szfumira megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (ktilcintis

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozit tirszelv6ny6be bel6g6

fadgak lev6g6s6ra),
- akozszolg6ltat6si szerz6dds kIzzeteteler6l a helyben szokdsos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elkiilonitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6s6r6l.

4. A Kdzszo196ltat6 ktitelezetts6gei:
4.1.
a) A krizszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hivtartdsban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az elliltbsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

rdszdre azdves hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltat6si dij 50%-itt kellmegSllapitani.)
ii. Elkiilcinitetten gytijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tiirtdnS dsszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hdnartilsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegyrij tds6rol, elszrillit6s6r6l 6s kezeles6rol.
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- Az iitala iizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
etv6tel6r6l, <i sszegytij t6sdrol, elsz6llit6s6r6 I 6s kezel6s6r6l.

b) Adminis ztrativ feladatok:
- konyvel6s, sz6mvitel, b6rszdmfejtds
- adminis ztrdci6, nyilviintart 6s, adatbizis-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmtikodve a fogyaszt6k szdmilra k<innyen hozziferheto
iigyfelszolg6lat ds titjdkonatdsi rendszer mrikcidtet6se (Kdzponti figyf6lszolg6lat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint akozszolgirltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kilzszolgiltat6 kotelezettsd get v6llal tov6bb6 :

a) akozszolgiltat6s folyamatos 6s teljes krirti ell6t6s6ra,
b) akdzszolgitltatiis meghatitrozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesitds6re,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott min6sitdsi oszt6ly szerinti

ktivetelm6nyek biztositas6ra ds a minositdsi engeddly hulladekgazd6lkod6si
ktizszolg6ltatdsi szerzi5d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolg6ltatiis teljesitdsdhez sztiksdges mennyisdgti 6s minosdgri jermfl, gdp, eszkoz,
berendez6s biaosit6s6ra, a sztiksdges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsdra,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos ds bovithet6 teljesitds6hez sztiksdges
fejleszt6sek 6s karbantart6sok elvdgz6s6re,

0 a kdzszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6k kezeldsere meghat6rozott helyek es

l6tesf tm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikddtet6sdre 6s a kdzszolg6ltat6s teljesites6vel dsszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mtikodtet6sdhez sziiks6ges feltdtelek biaosit 6sdr a,
i) a fogyasil6k szrimrira k<innyen hozzdferheto iigyf6lszolg6lat es t6j6koztat6si rendszer

mrikridtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendjdnek meg6llapit6siira,
k) a tev6kenys6g elllt6s6hoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felelossdgi ktirben bekrjvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6s6hez az ingatlanhasznillo legal6bb 2 ki.ildnbcizo
rirm6rtdkti gytij to ed6ny ko ziil v6l aszthasson,

m) tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolgiiltat6 riltal biztositott zs6k
forgalmazdsitra,

n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llomany6nak
haszndlatfira.

A K<izszolgdltat6 hullad6kgazdrilkod6si engeddly6nek szfuma; OKTF-KP 12538-1012016,
PE/KFT/6 055-3 t20r7, PE/KTFO n55-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 t2019.
A Kdzszo I g 6ltat6 me g fel el6 s6 gi v6 I emdnydnek szdma: KP-3 8 633 - 5 I 20 19.
A Kcizszolg6ltat6 minSsit6si engeddlydnek szdma: PE/KTFO 105727-212019.,
PE/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/I(TF O I 067 48-2 I 2019 .
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5. Mentesiil a Kiizszolgiltatil a 4./ pontban meghatarozott kotelezettsegetol vis maior eset6n,
tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat ftr6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akdzltl, amely a
Kiizszolgdltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes kdzlekeddsdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdveto legkdzelebbi sz6llit6si napon k<iteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt szdllit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri teleptil6si hulladdk elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- az onkorm6nyzat rendelet6ben elSirtt6l eltdr6 t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommunrllis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpitdsi tcirmeldk, 6llati tetem, mar6, m&gezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, sirlyri t6rgy, amely veszllyezteti a
hullad6ksz6llitdssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendezdst, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitiisa sordn veszdlyeileti a
kdrnyezetet.)

- a hulladdk nem a szabvitnyos, zdrt t6roloed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
v6s6ro lt j el zptt zsfikban kertil kihe ly ezd sre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyez€sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatiisakor a kisz6r6dSs
veszdlye fennrill (nem leziirt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a trirol6ed6ny k<irtil szabiiytalanul, annak mozgat6st ds tiritdst akadttlyoz6 m6don
tdbblethulladdk kertilt kihelyezdsre

- amennyiben a t6rol6eddnyek jelzese bevezet6sre keriil - a tarol6eddnyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6ri.il6se eset6n.

7, Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6,llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltat6 az
alviilalkoz6 ig6nybevdteldt k<iteles az Onkorm ilnyzat szitmdrabejelenteni.

7.2. A Felek rcgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenysdg6drt a Kiizszolghltatl rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Ktizszolgr{ltatis teljesitdsdvel osszefliggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa drdekdben a
Kiizszolgf ltatd az l./ pontban meghatfurozott szolgSltattisi tertiletre vonatkoz6an elktilcinitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teniletr6l elsz6llitott
6s drtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyis6g6t.

9. A kcizszolg6ltat6s igdnybev6teldre kotelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos minos6gi dszrevdteleit, kifog6sait irrisban a Kiizszolghltatd szdkhely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s aKiizszolg6ltat6
ktiteles azokat iriisban, l5 napon beliil megvdlaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre k<iteles a
Kiizszolgriltatri kOrnyezetszenrtyezds esetdben, ha az a kozszolgirltatisi tev6kenys6g6vel
okozati <isszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, €,szrevdtel az Onkormtinyzat helyi
hullad6kkezel6si kcizszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolgdltatti 30 napon beliil kciteles az tigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesitdse mellett-
az O n korm ilnyzathoz megki.ildeni.
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10. Kiizszolgiltatds dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai ds Kcizmti-

szabillyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6televel az illet6kes miniszter rendeletben

illlapitjameg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az illlarri hulladdkgazd6lkod6si krizfeladat keret6ben az illlarr beszedi

a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
krizszolg6ltatisi dij meg6llapit6s56rt felel6s miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatdsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tovdbbiakban: Koordin6lo szerv)

hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepiilesi onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkoddsi

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

feladatkdr6nek gyakorl6s6hoz szi.iks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett k<izszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a k6zszolg6ltat6nak fizetendo szolgilltatirsi dijat.

10.2

A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolg5ltat6si dij megdllapitrlsa aHL 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 64 12008. (III.2 8.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tort6nt.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(FO

60 liter* 48,-

80 liter 64.-

I 10 liter 88,-

*a385/2014. (XlL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszertien haszndl6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszndl6 rdszdre, a telepiildsi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Tdbblethullad6k gytijt6s6re szolg6l6 zstk 6ra: 3 6 1,- Ft+A fa/ db.

Ipari (eazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
Gt)

110 ter 98,-

120 ter 107,-

1 100 liter 985,-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritesi dij
(Ft)

1 10 liter 88,-

120 liter 97,-

1 100 liter 887.-
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Szerz6do Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA tdrv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.

I 1. Altami hullad6kgazd6lkoddsi kdzfeladat-elldtds
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat ell6t6srira l6trehozott szervezet
kijel<ilds6rol, feladatkdr6rSl, az adatkezelds m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kcitelezettsdgek rdszletes szabfllyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Kormany a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghatdrozott feladatokra Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi
Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Zitrtklruen Mrik0do Rdszvenytiirsas6got jelcilte ki.

ll,2 A Koordiniio szerv a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgirltat6s alapjdn illlitja ki. A krizszolgiitat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltatrlsa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgiiltat6ssal
erintett ingatlanhaszniil tekinteteben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszimlilzott
kozszolgriltat6si dij16l ellit ki szimlit. Az ezzel risszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn
minden helyt6llisi kcitelezettseg akozszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolg6ltatSsi
dijktil<inbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolg6ltat6si dijba beszrimitja. A k<izszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltatds6b6l
ered5, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezm6ny6rt akdzszolgilltat6t terheli a felelossdg.

11.3 A Koordinill6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok k<jrdt, amelyre nincs kcizszolg6ltat6si dijfizetds
meghatdrozva az adatszolg6ltatdsban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszeftiggdsben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltatesb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megrillapittisa 6rdek6ben.
A fentiek alapjin rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megktildi a
k<izszolg6ltat6nak, 6s felhivja a klzszolgiitat6t, hogy a megktildott ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az 6rtesit6s kezhezveteldt koveto 8 napon beli.il.
A korrekci6t kiivetoen - a kcizszolgiitato eltero adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a ko zszol g6ltat6s i d ij at az ingatlantu I aj d o n o s n ak szirmlinza ki,

ll.4 A Koordinill6 szerv a kiszriml6zott 6s az ingatlanhasznii6 itltalhatdrid6n beltil ki nem
fi zetett kdzszolgriltat6si dij behajtiisa drdek6ben intdzkedik.

II.5 A Kdzszolgilltatorlszdre akdzszolghltat6si szerz6d6sben rdgzitett feladatok elllt6s6drt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazddlkod6si kdzszolgdltatrisi dij megrillapitdsillrt felel6s
m i ni szter 6l tal me gha titr ozott szolgilltatds i dij at fi zet.

lf .6 A kcizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ellit6s6rt felel6s 6ltal kiadott
teliesftdsigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesft6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolghltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolg6ltatiis keretdben tdrtdno megktild6se a szolgdltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a Krizszolgiitat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitdsigazolils
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kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, ,igy a kozszolgiltat6 jogosult az ezzel
kapc so latban keletkez o kir 6t az Onkorm 6ny zat fel 6 erv6ny e siteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatis teljes k<jzvetlen koltsdge
megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag drtdkesitdsdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordindl6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az 0nkormhnyzat a kdzszolg6ltatrlsi szerzodest

annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t k<ivetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus irton megktildi a Koordin6l6 szerv rdszere.

12. A kiizszolgfltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janufr 01. napj5val kezd6do hat6llyal hat6rozott idore, 2029.
december 31. napjiig kiitik.

Felek a szerzoddst koz<is megegyez|,ssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s megszfin6se
A kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a bewrc me ghat6ro zott id6tartam I ej 6rtrlval,
b) a Kdzszolgdltat6 j o gut6d n6lkiili megsztinds6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s mdg nem kezdod<itt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek kozds megegyez6s6vel

13.f Az $nkorm6nyzat a kcizszolgrlltat6si szerzod6st a Polg6ri Tdrvdnykdnyvben

meghatirozott felmond5si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a K<izszolg6ltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a k<irnyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dontds elSir6sait srilyosan megsdrtette, ds

ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta;
- a szerzoddsben meg6llapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsdrtette; ..

- a hulladdkgazd6lkodrisi kozszolgiitatisi szerzoddst az Onkormtnyzat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelosdgi

v6lem6nnyel.

13.2 A K<izszolg6ltat6 a Polgari Tdrv6nykrinyvben meghat6rozottakon trilmen6en a

krizszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
- az Onkorm6nyzat a kdzszolgiitatdsi szerzod6sben meghatirozott k<itelezettseget - a

Kcizszolg6ltat6 felsz5lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akaddlyozza a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6sdt; vagy

- a kOzszolg6ltat6si szerzodds megkot6sdt kovetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kozszolgilltat6si szerzodes tartalmi elemeit tgy viitoztatja meg, hogy az a
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Kdzszolg6ltat6nak a hulladdkgazddlkoddsi kcizszolg6ltat6s szerz6d6sszeni teljesitdse
krirebe tartozo ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerzoddst a krizszolgilltat6 felmondja, a telepiil6si
dnkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodik azil kdzszolgriltat6 kiv6laszt6sar6l.
A fentiek teljesiil6se esetdn a kozszolgriltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 honap.
A felmond6si ido alatt aKozszolgitltat6 a hullad6kgazdSlkod6si kozszolgiitat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodds
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves k<jzszolg6ltatdsi dij 5}%o-inak
megfelelo meghirisulSsi kdtb6r fi zetds6re k<iteles.

14, Eljdrds a szerzfidfls megsziin6se eset6n
A kcizszolg6ltat6si szerzodds megszrin6se vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolgiitat6 az ij
kozszolgdltat6 kiv6lasztisdig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgl,ltatdst viitozatlanul ell6da.
A hullad6kgazdtikoddsi kcizszolgrlltat6si szerzodds megszun6se esetdn a kozszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait ds nyilvrintart6sait a Kozszolgiitato a
teleptil6si tinkormdnyzatnaka krizszolg6ltat6si szerzodes megszrindse napjrin atadja.

15. Jogvit{k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritjrin 60 napon beliil nem tudj6k
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6srlg, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a
illet6kesseg6t k6tik ki.

kdzdtti t6rgyal6sok

rendezni, a bir6s6gi
P6csi T6rv6nyszdk

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzod€s teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintezdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdszdrol:
n6v: F6th J6zsef Liszl6 polg6rmester
telefon: 731544-018
e-mail : j egyzo.mozsgo@vipmail.hu

a Ktizszo I g 6ltat6 r 6szdr ol:
n6v: Bir6 Pdter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodes teljesft6s6vel 6sszefiigg6 kapcsolattartiis c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos erdekek 6rvdnyesitdse drdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatvddelmi szabitlyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.
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17. Mecsek-DrivaHullad6kgazddlkodisiProgram
A K<jzszolgdltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkozciket a k6zszolgitltatis teljesitese kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

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

annak drv6nytelens6g6t illlapitja Deg, rigy a szerz5d6s t0bbi r6sze 6rvdnyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fel a szerzoddst nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzoddsben nem szabiiyozott k6rddsekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi

CLXXXV. tcirveny (Ht.), a kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkorminyzatairol sz6l6 2011. evi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torveny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

itgazatij o g szab6ly ok iranyad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvasdsa ds 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegy ezot, j 6vahagy6lag irj ak al6.

Somogyhfrsigy, 2019,6v )X h6naP lonaP D6t-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si 0t 52'

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgfltat6
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