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Hur,r,ADrcrcazoAr,rooAsr rozszor,cAr,rarAs I szup.z-,6ons

amely ldtrej 6tt egl,rdszt: Sumony Kiizs6g Onkormdn yzata
sz6khely: 7956 Sumony, Petrifi u. 19.

PIR sz6m:334549
ad6sziim: I 5334541 -l -02
k6pviseli: Ors6s J6zsef polg6rmester
mint onkorm iny zat (a tov6bbiakban : On ko rm rinyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrlntrili Kommunrilis Szolgiltat6
Nonprofi t Kork{tolt Felel6ss6gii Trlrsasrig
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
cegS e gy zekszitma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szdma: I l 54 l 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz5ma: 100468989 /Pdcs-Kdkdny Region6lis
Hul I addkke zelo Kozp ont I
KSH sz6ma: ll 541587-38 I 1-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto
mint Kcizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

m6sr6szt:

- tovdbbiakban egytittesen: Felek - k<izcitt az alulirott helyen 6s napon az alibbi
feltdtelek mellett:

Szerzbdl felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzodes megkdt6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-iit, mely szerint a kozbeszerzesi
6rt6khat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok);

b) akozponti ktilts6gvet6srtil sz6l6 tdrv6nyben meghatfuozott krizbeszerzesi 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi tirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti lrt6khatirokat a kdzponti
kdlts6gvet6srol sz6l6 tdrvdnyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s drtekhatiirokat a mindenkori k<iltsegvet6si t6rv6nyben dvente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becstilt 6rt6ke olyan szerziSdes eseteben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott id6re, ndgy 6vre vagy ann6l rcividebb idore kdtendo szerzod6s eset6n a
szerzo dd s idotartama al atti e I lens zolgiitatis ;

b) hatirozatlan idore kotdtt szerzodes vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kcitendS szerzodds
esetdn a havi ellenszolgiiltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsas6g 2019. evi kcilts6gvet6sdr6l sz6l6 2018. 6vi L. trirv6ny 72. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi
6rtdkhat6r 2019.janu6r 1-jdt6l szolgdltatfts megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6rds
hatiiya al6.

-+sfv--t,lt-te.
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Szerzodo Felek a telepi.il6si hullad6k gyrijtdsdre, sziilitdsra 6s kezelesre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biaosit6sa 6rdekdben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezetts6gek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorminyzati rendelet
v6grehajt6s itra az al6bbi szerz6ddst kotik meg :

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tdrvdny 13. $ (1)
bekezddse szerint a helyi kdzi.igyek, valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok k<irdben

ell6tand6 helyi dnkormfunyzati feladatok koze tartozik kiikinrjsen a hulladekgazd6lkod6s ds a
kcirnyezet-egdszs6giigy (kciztisztasrig, teleptil6si k<imyezet tisztas6g6nak biztositdsa, rovar- ds

169cs616irt6s).

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

szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a

k6zszolg6ltat6val kdtott hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az 6nkorminyzat K6pviselo-testtilete lp.lhtl (..)(.l.3.-P, I Kt.sz.

hatirozata alapj 6n j 6tt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Sumony Ktizs6g kozigazgatisi tertileten M
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6lokn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznii6) keletkezo telepi.il6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormrlnyzat 6s a

Kiizszolgiltatri kcizdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6geit szabLlyozza.

2.
2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kilzszolgirltat6t az ali.}b meghat6rozott feladatok

elvdgz6sdvel:
Sumony Krizs6g kozigazgat6si terulet6n a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyezes

c6lj6b6l t<irt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rcigzitett idotartamban, valamint
kezeldsdvel 6s 6nalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llom6nydnak ig6nybev6tel6vel-, k<izszol96ltatdsi szerz6des keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijtdse, sz6llit6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkiilcinitett /szelektiv/ hulladdkgytijt6s

2.2. A Kiizszolg{ltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzeset2020. janudr 1-jdn

megkezdi.

2,3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az tde vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az <inkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult

Sumony Krizs6g kozigazgatisi teriilet6n a telepi.il6si hullad6k gyujt6s6re 6s kezelesdre

ir6nyul6 kozszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hullad6k gyujt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6
kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszndl6
ahintartisi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk rdszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sdre tekintettel.
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A kcizszolgdltatds teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: Sumony Kdzs6g kdzigazgat6si teriilet6n.
A kdzszolg6ltat6s k<jr6be tartozo hulladek elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcikdnyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy ifirak66llom6son, illetve m6s, kornyezetv6delmi, mtikdd6si
engedellyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitmenyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvrillaldsa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt k<izszolg5ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiz616lagos j ogot biaosft.

3.2. Az On korm rinyzat kdtelezettsdget v6llal :

- a ktizszolgiltatds hatdkony 6s folyamatos elkit6s6hoz a Kiizszolgiltat| szdmira
sztks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltatiisiira,

- a kdzszolg6ltatds kdr6be nem tartoz6 hulladdkgazd6lkoddsi tev6kenysdgek
kozszolgiitatdssal trirt6n6 cisszehangoLis6nak elosegit6s6re,

- a k<izszolg6ltat6snak a teleptil6sen vdgzett miis kdzszolgiitat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak el6segit6sdre,

- a Kiizs zolgiltatfl kiz6r6lagos kozszolgiitatSsi j og6nak biztosit6s6ra,
- a teleptilds kdzszolg6ltat6s igdnybev6teldre kcitelezett ingatlanhasznii6i vonatkoziis6ban

n6 v - 6 s cimj e gy zek ifiaddsir a, adate gy e zete sr e,
- kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok futaddsdra,
- az Onkorm6nyzat irltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentesseg miatt felmeriil6 k<iltsdgek megt6rit6sdre a Koordin6l6 szerv szdmdra,
- a teleptil6si ig6nyek kieldgit6s6re alkalmas hulladdk gytijtds6re, szdllititsdra. kezel6s6re

szolg6l6 helyek es l6tesitm6nyek meghatirozirsira. Ennek keret6ben kijeldli - a
Kdzszolgfltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgdltat6 6tvegye kcizteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatf 6ltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszrlllit6 j6rmti szdmdra megfelelo ritviszonyok biztositds6ra, (ktilcinds
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kozit tirszelvdny6be bel6g6
fatryak lev6grisrira),

- akdzszolg6ltatrisi szerzoddskozzetetelerol a helyben szokrisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktildnftett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserbl.

4. A Kiizszolgriltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kcizszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hiztartilsban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ell6t6si id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdszdre azdves hulladdkgazd6lkodSsi kIzszolghltat6si dij 50%-i.r- kell meg6llapitani.)

ii. Elkiilclnitetten gyrijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tcirten6 risszegyrij tds6r6l, elszdllit6srlr6l ds kezel6s6rol.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hiztartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
ci sszegyiij t6s6ro l, elszrillitris6r6l ds kezeldsdr6l.
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- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tvdtel6rol, osszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- konyvel6s, sz6mvitel, b6rszSmfejt6s
- adminisztr6ci6, nyilvrintartis, adatbdzis-kezel6s

- jogi flgyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmrikddve a fogyaszt6k szfumira kdnnyen hozzdferheto

iigyfdlszolg6lat ds ti$ekoztatisi rendszer mtikodtet6se (Kcizponti tigyfdlszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si [t 58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kizszolgiltat6 kdtelezetts6 get v 6l I al tov6bb6 :

a) akozszolgdltat6s folyamatos 6s teljes kdrti ell6t6s6ra,

b) akozszolgSltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6re,

c) a kdrnyezetv6delmi hatos6g iital meghatirozott minosit6si osztilly szerinti

k<ivetelmdnyek biAosit6s6ra 6s a minosft6si enged6ly hullad6kgazd6lkoddsi

kozszolg6ltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kozszolg6ltatiis teljesit6s6hez sztiksdges mennyisdgti 6s minos6gri j6rmti, gdp, eszkoz,

berendezds biaosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazasara,

e) a kcizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6sdhez sziikseges

fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek ig6nybevdtel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtik<idtet6s6re 6s a kdzszolgriltat6s teljesites6vel dsszefiiggo

adatszolgdltat6s rendszeres teljesitds6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtik6dtetds6hez szi.iks6ges feltdtelek biztosit tsdta,
i) a fogyasilok sz6m6ra krinnyen hozziferheto iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koaatiisi rendszer

miik<idtet6s6re,
j) afogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitdsdra,

k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiks6ges biztositrissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi krirben bekdvetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhitds6re,
l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijtesdhez az ingatlanhasznitl6legal6bb 2 kiilonbozo

rirm6rt6kri gy tij to ed6ny kd zi.il v6l aszthas son,

m) tribblethullad6k elhelyezes6t szolg6l6, a Kozszolg6ltato 6ltal biztositott zsi*.

forgalmazhsira,
n) a Mecsek-Dritva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llomdny6nak

haszniiatdra.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szdma', OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 055-312017, PE/KTFO II55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 I20l9.
A Kri zszo I g 6ltat6 me g fe I e I o s6 gi v6l em6ny 6nek szima KP-3 8 633 - 5 I 20 19 .

A Kdzszolg6ltat6 minosit6si enged6lydnek szima'. PE/KTFO 105727'212019.,

PE/KTFO I 047 59 -6120 19., PE/KTFO/06748-212019.

6t^^,^^--
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6.

5. Mentesiil a Kiizszolgiltatfl a 4.1 pontban meghatdrozott kotelezettsdgdtol vis maior
eset6n, tov6bbii, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megk6zelit6s6hez olyan
fitviszonyokat /h6- 6s sikossSg mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akdz;irtl, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akad6ly elh6rul6s6t k<ivet5 legkozelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolgSltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi s6gti telepi.il6si hullad6k el sz6llit6s6ra i s.

A Kiizszo I giltat6 j o go sult me gtagadni a hul I ad6k elsziilititsirt:
az cinkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l eltdro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a t6rol6eddnyben a teleptil6si (kommun6lis) hulladdk krirdbe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si t<irmel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, folyekony vagy befagyott zsirad6k, gyirl6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyezteti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrongdlhatja a
gytijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a
kcimyezetet.)
a hullad6k nem a szabviinyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
v6s 6ro I t j el zett zsirkb an kertil kihe I y ez6,sr e,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgathsakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fennrill (nemlezirt, illetve seriilt eddny)

- ha a t6rol6ed6ny kririil szabiiytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akad,itlyozo m6don
tdbblethulladdk kertilt kihelyezdsre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre kertil - a tiirol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6ri.il6se esetdn.

7. Az alvi,llalkozf / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. KdzszolgiltatS jogosult alviilalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltat(t az
alvrillalkoz6 ig6nybevdtel6t kriteles az Onkorm inyzat szdmhrabejelenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenysdg66rt a Kiizszol giltatb rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgriltatris teljesitdsevel cisszefi.iggo adatszolg6ltat6s biaositiisa drdek6ben a
Kiizszolgiltatil az 1./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktil<initett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si ter1letrol elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepiil6si hulladdk mennyisdg6t.

9. A kdzszolg6ltat6s igdnybevdtel6re kdtelezetteknek a kozszolgdltatds teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrevdteleit, kifogrisait ir6sban a Kiizszolgiltatl sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacfmre kell cimezni, 6s a Kiizszolgdltat6
kdteles azokat ir6sban, 15 napon belill megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre koteles a
Kdzszolgiltatri k<irnyezetszennyezds esetdben, ha az a kozszolgtitatisi tevdkenys6gdvel
okozati <isszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezeldsi k6zszolg6ltat6s rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a
Kiizszolg6ltat6 30 napon beltil k<iteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az On ko rm Snyzathoz megkiildeni.
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10. Kdzszolgitltatis dija
10.1. A hullad6kgazddlkod6si kcizszolg6ltatdsi dijat a Magyar Energetikai ds Kozmu-

szabillyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg es a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladat keretdben az iilam beszedi

a kdzszolg6ltat6si drjat ds kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6si dij meg6llapitisilert felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatitsi dijat,

Aziilam e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a teleptil6si onkormdnyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

letesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordindl6 szerv

feladatkiirenek gyakorlisdhoz sziiks6ges.

A minisaer rendeletben 6llapida meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben dllapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a ktizszolg6ltat6nak fizetend6 szolgiitatdsi dijat.

10.2 A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltat5si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valaminta6412008. (tII.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrtdnt.

tirit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetend1 lakossdgi dtiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznhl6k tekintet6ben a ktizszolgdltat6si dijfizetesi

kdtelezetts6 get az Onkorm6nyzat teljesiti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egysdgnyi
(Ft +

iiritesi dij
Ara)

110 liter 155 88'-

80 liter 0 65r

60 liter* 0 49;

*a3g512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul es dletvitelszeriien hasm6l6 termeszetes

szemely ingatlanhaszn6l6 r6szdre, a telepUldsi dnkormiinyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ioari (qazddlkodd szervezeteU dtiai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6nY: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6nY: 985,- Ft + AFA

bekezdds idlis intd,

110 literes ed6ny: 88,- f,'t + AFA
120 literes ed6nY: 97,'Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tobbl e t hutt odd k gytijt6s6re szolg6l6 zsbk ira: 3 6 1,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Fetek az illtalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA-t<irv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j 5rnak el.

c)
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11. A[amihullad6kgazdilkoddsi kiizfeladat-ellftr{s
ll.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si k<jzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szewezet
kijel<il6sdrol, feladatktir6rol, az adatkezeles m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezeli5 Zhrtk<inien Mrikddo Rdszvdnyt6rsasrigot jelolte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 szfumlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgl,ltat6s alapjin lllitja ki. A kdzszolgaltat6 hiiinyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszndlo tekintetdben a Koordin6l6 szery iital legut6bb kiszimliuott
kdzszolgdltat6si dij161 6llit ki szimlit. Az ezzel <isszefliggdsben keletkezo dijkonekci6 eseten
minden helyt6llSsi k<itelezetts€g a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolg6ltat6si
dijktilcinbtizet pozitiv merlegdt a Koordinill6 szerv a kIzszolgriltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgiitatitsi dijba besz6mitja. A kcizszolg6ltato hirlnyos vagy helytelen adatszolgriltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szery 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmdnyert a Kdzszolg6ltat6t terheli a felel6ssdg.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapftj a azon ingatlanok kcirdt, amelyre nincs kcizszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefliggdsben teljesitds tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
ketni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgitttaiasUOt hi6nyz6
ingatlanok es sziiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjdn rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kdzszolg6ltat6nak, ds felhivja a kcizszolgilltatot, hogy a megktildritt ingatlanokon v6gzett
szolg{'ltatirs6nak megfeleloen korrigdlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6st
legkesobb az drtesft6s kezhezv€telet kciveto 8 napon beltil.
A konekci6t kcivetoen - a kcizszolgiitato eltdr5 adatszolg6ltat6sa hiriny6ban - a Koordin6l6
s ze rv a ko zszol g6ltat6s i d ij at az ingatlantul aj do no s n ak szitmlilzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszimllzott 6s azingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beliil ki nem
fizetett kozszol g6ltat6si dij behaj t6sa drdek6ben intdzkedik.

I1.5 A Kdzszolgdltat6 reszere a k6zszolg6ltat6si szerzod6sben rogzitett feladatok ell6tds66rt
a Koordintio szerv a hulladdkgazdillkodasi kozszolg6ltat6si dij meg6llapitttsircrt felelos
mini szter 6ltal me ghat ir ozott szolgitltatits i dij at fi zet.

11.6 A k6zszolg6ltat6 M Onkormiinyzat, mint ell6t6s6rt felel6s iital kiadott
teliesitdsigazoltissal igazolja, hogy a k<izszolgSltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazoldsnak a kdzszolgitltat6 iital a Koordin6l6 szerv r6,sz6re a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben t<irtdno megkiild6s e a szolgl,ltatesi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat kiiteles a teljesitdsigazol6st aKozszolgiitat6 rdszdre a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kcivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesit6sigazolfus
kiad6sdval alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, rigy a kozszolgilltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kir//. az 0nkorm6nyzat fele drv6nyesiteni.

&^.,--_
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ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladekgazd6lkod6sikdzszolgilltat6s teljes kozvetlen koltsdge

megt6ritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesitds6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kozszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordinill6 szerv dltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordindl6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladekgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4 $ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a krizszolg6ltat6si szerzod6st

annak megkcit6s6t vagy m6dosit6s6t kovet6en haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv reszere.

12. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerz5d6st 2020. janudr 01. napj6val kezdod5 hatillyal, hat6rozott idore, 2029.

december 31. napjdig kdtik.

Felek a szerzod6st kciztis megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithad6k.

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegszfin6se
A kdzszolg6ltatdsi szerzodl,s megsztinik
o) abewrc meghat6rozott idotartam lej6rt6val,

b ) a Kdzszo I g6ltat6 j o gut6d n6lktili me gsztin6 sdve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdodtitt meg,

d) felmond6ssal
e ) a felek kciz<is megegyez6s6vel.

13.1 Az OnkormSnyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Tdrv6nykonyvben

meghatarozott felmond6si okokon tulmenoen akkor mondhada fel, ha a Kdzszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kcirnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszabdlyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s el5ir6sait sirlyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerz6d6sben meg6llapitott k<itelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sulyosan

megs6rtette;
- a hultad6kgazd6lkod6si k6zszolgilltatisi szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lemdnnyel.

13.2 A Kozszolgiiltat6 a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben meghatirozottakon ttlmenoen a

k<izszolgdltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- ui flnkorm6nyzat a kdzszolg6ltatilsi szerzod6sben meghat6rozott ktitelezettseget - a

Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kcizszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozzaa hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatAs teljesitds6t; vagy

- a kozszolgiitat6si szerzodds megkrit6s6t kcivetoen hat6lyba lepett jogszab6ly a

kozszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit rigy villtodatja meg, hogy az a

Kozszolg6ltat6nak a hullad6kgazddlkodisi kozszolg6ltat6s szerzoddsszeni teljesit6se

krir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kdzszolgilltat6 felmondja, a telepi.ilesi

onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kozszolgdltat6 kiv6lasztfsitol.
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A fentiek teljestilese esetdn akdzszolgdltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kozszolgirltat6 a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgilltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormanyzat az 6ves kdzszolgriltat6si dij S}Yo-inak
megfelelo meghirisul6si kritb6r fi zet6s6re kriteles.

14. Eljdrrls a szerzfidils megsziin6se eset6n
A kdzszolg6ltatrlsi szerzodes megsztindse vagy megszrintet6se eset6n a Kdzszolgdltat6 azij
kozszolgitltat6 kiv6laszt6siig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgdltat6st villtozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdiikoddsi kcizszolgriltat6si szerz6d6s megsztindse eset6n a k6zszolg6ltat6s
ell6trlsdval kapcsolatos, folyamatban l6vo [gyek iratait 6s nyilviintartdsait a Kozszolg iitat6 a
telepiil6si 6nkorm6nyzatnak a kdzszolg6ltatrisi szerzodds megszrindse napj6n iiadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymfus
soriln igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tiirgyal6s fdrin 60 napon beltil nem tudjak
elj6rris lefolytat6s6ra a Pdcsi Jrirrisbir6srig, illetve drtll<hatart6l ff.iggrien a
illet6kessdg6t k6tik ki.

kdzotti t6rgyal6sok

rendezni, a bir6srigi
P6csi Trirv6nyszdk

16, Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos bdrmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzSdds teljesit6sdvel kapcsolatos tigyintdzesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat r6sz6r6l:
n6v: Ors6s J6zsef polg6rmester
telefon: 06-7213 40-102
e-mail : sumony@last-mile.hu

a Ktizszolg iitatfl r6sz6r5l :

ndv: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonsztim6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodds teljesit6s6vel <isszeftiggo kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos drdekek drv6nyesit6se drdekdben jogosultak kezelni. Felek azadatkezeldi sor6n a
kapcsol6d6 jogszabiiyok 6s adatv6delmi szabirlyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkoddsiProgram
A Kozszolgiitat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszkriz<iket a kcizszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

drv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g

annak drv6nytelens6g6t 6llapitja fleg, igy a szerzodds tdbbi resze 6rv6nyes es

kik6nyszerithet6, kivdve, ha andlktil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rdesekben elsosorban a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. torvdny (Ht.), a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorminyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXX. t<irv6ny (M<itv), valamint a

Polgdri Tdrv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o gszabdlyok ir6nyad6ak.

D6l-Kom NonProfit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si 0t 52.

Cegjegyz6kszdm : 02-09-0&1556
Ad6sz6m: 11541587-2-02

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltatri
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