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HULLADEKGAzDAr.,rooAsl xozszor,cAr.,rarAs r szunz;Oons

amely l6trejritt eg7'rdszt:

m6sreszt:

- toviibbiakban egyiittesen:
feltetelek mellett:

Szabadszentkirr{ly Kdzs6g Onkormf n yzata
sz6khely: 7951 Szabadszentkir6ly, Pet6fi u. 90.
PIR sz6m:332523
ad6sz6m: I 5332525-1-02
k6pviseli: Alm6s Roland polg6rmester
mi nt 6 nkorm iny zat (a to vribb iakban : O n ko rm rlnyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunflis Szolg6ltat6
Nonprofit Ko rlStolt Felel6ss6gti Tdrsasdg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c 6 gS e gy zekszima: 02 - 0 9 - 0 6 4 5 5 6

ad6szitma: I I 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szdma: I 00468989 /P6cs-K<ikdny Region6lis
Hul lad6kke zelo Kdzpont/
KSH sz6ma: I 1 541 587 -381,1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

Felek - kcizcitt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi

Szerzodl felek jelen ktizszolg6ltat6si szerzodds megk<it6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerz6si
ert6khat6rok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerzdsi ds koncesszi6s beszerz6si
6rtdkhatrirok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhatdrok);

b) akdzponti kciltsdgvet6srol sz6l6 trirv6nyben meghatirozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rtekhatdrok (a tov6bbiakban: nemzeti ert6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhat6rokat a kozponti
kdlts6gvet6srol sz6l6 ttirv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si tirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozotl -
uni6s drt6khat6rokat a mindenkori kolts6gvet6si t<jrv6nyben 6vente rogziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitat6s becstilt 6rt6ke olyan szerzod6s esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott idore, ndgy 6vre vagy ann6l rdvidebb idore kcitendo szerzbdds eset6n a
szerzodds idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;

b) hatitrozatlan idore kdtdtt szerzodes vagy negy 6vndl hosszabb idore k<itendo szerzodes
esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<lzt6rsas6g 2019. 6vi kdlts6gvetds6rol szol6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. $ (1)
bekezddse rilgziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerzdsi
6rtekhat6r 2019.januiir l-j6tol szolgdltatds megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjiik, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6d6s nem esik a kozbeszerz6si eljar6s
hattiyaal6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hulladdk gytijtds6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kozszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosft6sa 6rdekdben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds kdtelezettsdgek rendezes6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6s 6ra az al6bbi szerzod6st kdtik meg :

l. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszirg helyi dnkormdnyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 krizfeladatok kor6ben

ell6tando helyi onkorminyzati feladatok kozd tartozik kiildn<isen a hullad6kgazd6lkod6s es a

k<irnyezet-eg6szsdgiigy (k6ztisztas6g, telepiildsi kdmyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616irtris).

Ahullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irvdny (atovdbbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a teleptl6si dnkormiinyzat a hulladdkgazddlkod6si kozszolg6ltat6s elletesat a
krizszolgiiltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatisi szerz6d6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorminyzat K6pviselo-testiilete ...(.. . ....) KT.
sz. hatitrozata alapj 6n j ott l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Szabadszentkir6ly Kozs6g kozigazgatdsi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6,l6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal

kalcsolatban - a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezettsdgeit szabiiyozza.

2.1, Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgr{ltat6t az alibb meghat6rozott feladatok

elv6gzdsdvel:
Szabadszentkir6ly Kdzs6g kozigazgat6si teriileten a teleptil6si hulladek begytijtes6vel 6s

elhelyezds c6lj6b61 t<irt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban,

valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program

eszk<iz- 6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybevdtel6vel-, kozszol96ltatdsi szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, szdllit6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitds dvente I alkalommal
- elkiilonitett/szelektiv/hulladekgytijtes

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatilrozott feladatok elvegz6set2020.janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Szabadszentkir6ly K<izsdg kdzigazgatdsi teriilet6n a teleptildsi hulladdk gyrijt6sdre es

kezelds 6re ir6nyul6 kozszolgitltat6sok el I 6t6s6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijtdsdre es kezeles6re ir6nyul6

k<izszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6lo

ahintartisi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A k<izszolgiitatds teljesit6s6nek teri.ileti kiterjed6se: Szabadszentkir6ly Kdzs6g kdzigazgatisi
teriiletdn.
A kcizszolgdltat6s kordbe tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Krikdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llomilson, illetve miis, krimyezetv6delmi, mrikdd6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkorm6nyzat kiitelezetts6gv6llaldsa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kcizszolg6ltat6s ellSt6s6ra a Kiizszolgriltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3,2. Az 6n korm inyzat kritelezettsdget v6llal :

- a kcizszolgiitaths hatdkony 6s folyamatos ell6t6srlhoz a Kiizszolgiitatil szirmdra
sztiksd ges inform6c i6k 6s adatok szolgiitati.sir a,

- a kcizszolg6ltat6s kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazdSlkodrisi tev6kenys6gek
kdzszolg6ltat6ssal tdrt6no 6sszehangoLisrinak el6segit6s6re,

- a k<izszolg6ltat6snak a teleptil6sen vegzett miis kozszolgiitat6sokkal val6
osszehangol 6srinak elosegit6sdre,

- a Kdzszolgdltat6 kiziir6lagos k6zszolg6ltat6si j ogrlnak biztositris6ra,
- a telepiil6s kdzszolgdltat6s igdnybev6telere kdtelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6sdban

nd v - 6 s cimj e gy zek iltadishr a, ad ate gy e ze te s re,
- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiaddsfura,
- az Onkorm6nyzat irltal rendeletben, vagy egydb m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmertilo kcrlts6gek megt6rftdsdre a Koordinril6 szerv szdmira,
- a telepiil6si ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hulladdk gytijtdsdre, sziilitdsira, kezel6s6re

szolg6l6 helyek ds l6tesitmdnyek meghatirozdsira, Ennek keret6ben kijel6li - a
Kiizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgdltat6 dtvegye kciztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgditat| 6ltal alkalmazott gepjilrmiivel nem tud behajtani,

- a hulladdksz6llit6 j6rmti szdmdra megfelelo ritviszonyok biztositiisdra, (ktilcincis
tekintettel a tdli h6- 6s sfkoss6g-mentesft6sre, valamint a kdzut tirszelv6nydbe bel6g6
faigak lev6gris6ra),

- akozszolg6ltatrisi szerzod6s kdzzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktil<initett hulladdkgyrijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervezeserol.

4. A Kdzszolgiltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolgiitat6 gondoskodik:

- A hitnartdsban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udulo ds idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az elliltisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
r|szdre az dves hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij 50%-At kellmegrillapitani.)

ii. Elktilonitetten gytijtritt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tcirt6n6 cisszegyrij tds6rol, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hdnartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
osszegyrij t6s6rol, elsz6llit6sar6l 6s kezelds6rol.

- Az illtala tizemeltetett hulladdkgytijt6 ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hulladdk
6tv6tel616l, 6sszegytij t6s6rol, elszrill itds6r6 I 6s kezel6s6r6l.
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b) Adminis ztrativ feladatok:
- k6nyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis ztr 6ci6, nyilv6ntart 6s, adatbilzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormhnyzattal egytittmtik<idve a fogyaszt6k szdmdra kcinnyen hozzdferheto
tigyfelszolg6lat 6s liljekoilatitsi rendszer mtikodtet6se (K0zponti iigyf6lszolg6lat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztatfs.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kritelezettsdget vdllal tovAbb6:
a) a kdzszolgdltat6s folyamatos 6s teljes korti elliitiisara,
b) akozszolgitltat6s meghatilrozotl rendszer, m6dszer 6s gyakorisiig szerinti teljesit6s6re,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6srig itltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

k<ivetelmdnyek biztosftdsilra 6s a minosit6si engeddly hulladdkgazd6lkod6si
kcizszolg6ltatdsi szerzod6s hatdlyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kozszolg6ltatfs teljesit6s6hez sziiksdges mennyisegti 6s minos6gti j6rmti, g6p, eszkdz,

berendezds biztosit5s6ra, a szi.iks6ges l6tsz6mri es kepzetts6gti szakember alkalmazisira,
e) a kdzszolg6ltatris folyamatos, biztons6gos 6s b6vitheto teljesit6sehez sztiks6ges

fejleszt6sek 6s karbantart6sok elvdgz6sere,

0 a k<izszolg6ltat6s k<ir6be tartozo hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek es

letesitm6nyek igenybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtik<idtetds6re es a kozszolgiitatds teljesitesevel dsszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si ds adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz ds folyamatos

mtikodtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztosit6s6ra,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozzttfdrheto i.igyf6lszolgdlat ds t6jdkoaat6si rendszer

mtikodtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elintdzdsi rendj6nek meg6llapitiis6ra,
k) a tev6kenys6g ell6t6sahoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6sdre,
l) biztosida, hogy a vegyes hulladek gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ktilonbozo

tirm6rtdkri gytij toedeny k<izi.il v6laszthas son,

m) tdbblethullad6k elhelyez6sdt szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biaositott zsik
forgalmazisdra,

n) a Mecsek-Drilva Hulladekgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s ldtesitmdny 6llom6ny6nak
haszniiatdra.

A Kozszolgdltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddlyenek szdma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3/20 I 7, PE/KTFO I 155-7 I 2018, PE/KTFO/00363-2 120 19.
A Kozszol g6ltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek szima KP-38633- 5 12019.

A Kozszolg6ltat6 minSsitdsi enged6ly6nek szitma: PE/KTFO105727-212019.,
PE/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 I 2019 .

5. Mentesiil a Kiizszolg6ltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezettsdg6tol vis maior esetdn,

tov6bbil, ha az Onkormanyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelitdsehez olyan

ritviszonyokat ih6- ds sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a

Kiizszolgiltatr6 g6pj6rmriveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgrlltat6 az akadrily elharul6s6t koveto legktizelebbi sz6llit6si napon koteles
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szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri telepi.il6si hullad6k el szdllit6s6ra is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrlllft6s6t:
- az cinkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro tirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pitdsi tormel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyeil.etr a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrongillhatja a

gyrijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve ilrtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a

kdrnyezetet.)
- a hulladdk nem a szabvinyos, zart t6rol6eddnyben, illetve nem a Krizszolgriltat6t6l

v6srirolt jel zett zsirkban kertil kihelyez6sre,
- a hullad6k oly m6don kertil kihelyez1,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatisakor a kisz6r6dris

vesz6lye fenn6ll (nem lezirt, illetve s6riilt ed6ny)
- ha a t6rol6ed6ny kdriil szab6lytalanul, annak mozgatilst 6s tirit6st akadiiyozo m6don

tcibblethullad6k kertilt kihelyezesre
- amennyiben a t6roloed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6ed6nyek matrici$irnak

hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alv{llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgfltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltatil az

alv6llalkoz6 i g6nybev6tel6t kcjteles az On ko rm 6ny zat szdmdra bej elenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kdzszolgfiltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatits teljesit6s6vel risszefiiggo adatszolgiitat6s biztositiisa 6rdek6ben a

Kiizszolgiltatf az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elktil<initett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltatdsi tertiletrSl elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepiilesi hullad6k mennyis6g6t.

9. A kdzszolg6ltat6s igdnybevdtel6re kcitelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesitdsdvel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg6ltat6 sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgfltat6
kciteles azokat ir6sban, 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k<iteles a

Kiizszolgiltat6 kcirnyezetszewryez6s esetdben, ha az a kdzszolgilltatdsi tev6kenys6g6vel
okozati osszefi.igg6sben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kozszolgilltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a

Kiizszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onkorm ilnyzathoz megktildeni.
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10. Kiizszolgiltatfs dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmri-
szabiiyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
dllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 32/A. $-a alapj6n az illlarni hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat keretdben az 6llam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a k0zszolg6ltat6knak a hullad6kgazddlkod6si
k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos minisaer 6ltal meghatdrozott szolgriltatdsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a teleptil6si rinkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkodisi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkor6nek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett k<izszolg6ltat6si dij feloszt6siinak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapida meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a k<izszolg6ltat6nak fizetendo szolgriltatrlsi dijat.

10.2

A k<izszolg6ltatSsi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$, valamint a6412008. (1II.28.) Korm.
rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tort6nt, 6s Felek a dij meg6llapitds6nii ezeket a
rendelkez6seket tekintik iranyad6nak a szerz6dds id6tartam6ra.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndlfk dltal fizetendd lakossdqi dfjak:

A 110-120 literes ed6ny tiritesi dija: 118,- Ft + Afa

Az tinkorminyzat a hulladdkgazd6lkodrisi k<izszolg6ltat6si dijb6l az al6bbi tihlinatban
me ghat6ro zott <i s sze g me g fi zet6s et az ingatlanhas zn6l6kt6 I 6tv6l I alj a :

Eddnym6ret Egys6gnyi
iirit6si dij
Gt + Afa)

Onkorm6nyzat iital
fizetendo egysdgnyi

iirit6si dij
Gt + AFA)

Ingatlanhaszndl6k 6ltal
fizetendo egys6gnyi

tiritdsi dij
(Ft + AFA)

110 liter 118,- 18,- 100,-
80 liter 86'- 13,- 73r-

60 liter* 64; l0r 54;
*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds eletvitelszertien hasm6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhasznilo rd,szdre, a telepiilesi Onkorm6nyzat riltal kiadott igazolSs alapjdn.

Abban az esetben, ha az On ormainyzat dijkedvezmdnyt, mentess6get vagy ingyenessdget
6llapit meg, a felmertilo kcilts6geket a Kiizszolgrittat6 szdmilrakdteles megteriteni.

b) Ioari (gazddlkodi szervezetek) d{jai:
110 literes ed6ny: 131,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 143,- Ft + AFA
ll00 literes ed6ny: I 310,- Ft + AFA

c) A Ht. 9l.S (6) bekezdds szerinti koltsdwetdsi szervek ds szocidlis intdzmdnyek d{jai;
110 literes ed6ny: 118,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 129,-Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: I179,- Ft + AFA

d) Tabblerhulladdk gyrijt6s6re szolg6l6 zsik 6ra 361,- Ft+Afaldb.
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Szerzod6 Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA t0rvdny rendelkezdseinek migfeleloen j6mak el.

Szdml5;zds negyed6vente ut6lag, a sz6mviteli tcirv6ny el6ir6sainak figyelembev6tel6vel
tdrtenik. A Kozszolgiiltat6 a szirmlit a rezsicsrikkent6sre vonatkoz6 jogszab6lyok
rendelkezdsei szerint rillitja ki ds az abban foglaltak figyelembev6tel6vel kiildi meg
ingatlanhas znii6k r lszdre

I I . Allam i hullad6kgazdrllkoddsi kiizfeladat-elLitris
ll.l Az 6llami hulladekgazd6lkod6si kcizfeladat ellititsira ldtrehozott szervezet
kijelciles6rol, feladatk<jr6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezettsdgek r6szletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezdese alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkod6si
Koordin6lo 6s Vagyonkezelo Zfurtkdrien Mtikddd R6szv6nyt6rsas6got jelolte ki.

ll,2 A Koordin6l6 szerv a kcizszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szimlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezdese szerinti adatszolgiiltatds alapjdn illitja ki, A krizszolgiitatb hirinyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordinril6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatas;l
drintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szery iital legut6bb kiszimlLzott
k<izszolg6ltatrisi dij161 6llit ki szirmlilt. Az ezzel cisszefiiggdsben keletkezo dijkorrekci6 esetdn
minden helyt5ll6si kdtelezettsdg akozszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezci kdzszolgiiltatiisi
dijktil<inbozet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgriltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgdltat6si dijba beszrimitja. A kdzszolgriltat6 hianyos vagy helytelen adatszolg6ltat6sdb6l
ered6, a Koordin6l6 szery 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llftott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi ktivetkezmdnydrt akozszolgitltat6t terheli a felelossdg.

11.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kdzszolg6ltatilsi dijfizet6s
meghatilrozva az adatszolgrlltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszeftigg6sben teljesitds t<irtdnt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetekes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa drdek6ben.
A fentiek alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
k<izszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolg6,ltat6t, hogy a megkiildcitt ingatlanokon vdgzett
szolgiitatits6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinii adatszolgitttatast
legkdsobb az 6rtesft6s kezhezvlteldt k<iveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kdvetoen - a k<izszolgiitato eltdro adatszolg6ltatilsa hirinyriban - a Koordinril6
szerv a k6zszo I g6ltat6s i dij at az ingatl antul aj dono sn ak szfumlinza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszrimlizott 6s az ingatlanhasznii6 iital hatdrid6n beltil ki nem
fizetett kozszolg6ltatiisi dij behajt6sa drdek6ben intezkedik.

ll.5 A KdzszolgaltatS r6sz6re akozszolgl,ltat6si szerzoddsben r<igzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdalkodasi kdzszolgriltat6si dij meg6llapititsdert felelos
mini szter 6ltal me ghat ir ozott szolgSltatitsi dij at fi zet.

ll.6 A kdzszolgiiltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6tes6rt felelos iital kiadott
telies{tdsigazoltissal igazolja, hogy a k<izszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazoldsnak a k<izszolgilltat6 iital a Koordin6l6 szerv r6,szere a
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rendszeres adatszolg6ltatiis keret6ben tdrt6n6 megkiild6se a szolgdltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat k6teles a teljesitesigazol6st a Kdzszolg6ltat6 rdszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolis
kiad6s6val alapos indok ndlkiil k6sedelembe esik, irgy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo karet az 0nkormLnyzat fel6 6rvdnyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazddlkod6si k<izszolg6ltat6s teljes kcizvetlen k<iltsege

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitdsdr6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik irgy,

hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormhnyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st

annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t kovetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beli.il

elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgdltat{si szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hat6rozott idore, 2029.

december 31. napjfig kiitik.

Felek a szerzoddst kdzds megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s megsziin6se

A kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinik

a) abeme meghat6rozott id6tartam lej6rt6val,

b ) a Kdzszo I 96 ltat6 j o gut6 d n6lkiil i me g sztind s6v e l,

c) el6ll6ssal, ha a teljesites m6g nem kezdoddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k<izcis megegyez6s6vel

13.1 Az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri T<irvdnykonyvben

meghat1rozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6sa soriin a k<irnyezet v6delmere vonatkoz6

jogszab6lyok ,ugy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d<int6s eloir6sait sirlyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6srlg vagy a hatos6g jogerosen meg6llapitotta,

- a szerzod6sben megilllapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.
- a hultad6kgazd6lkod6si kcizszolgiitatisi szerz6d6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6liat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfelelosdgi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- ui flnkormanyzat a kdzszolgilltatilsi szerz6ddsben meghatdrozott kotelezetts6get - a

Kcizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladdkgazdrllkod6si kcizszolg6ltat6s teljesit6sdt; vagy
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- a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megkdt6s6t kcivetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a
k6zszolgriltat6si szerzodds tartalmi elemeit tgy vfultonatja reg, hogy az a
Kdzszolgiitat6nak a hulladdkgazd|lkodhsi kdzszolg6ltatrls szerzod6sszeni teljesitdse
kcir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeitjelent6s m6rt6kben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kcizszolgiitat6 felmondja, a teleptildsi
Onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azujkdzszolgilltat6 kiv6laszt6sar6l.

A fentiek teljestildse esetdn a k<izszolgriltat6si szerzodds felmonddsi ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kozszolgl,ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitat6st vdltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodes
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kcizszolg6ltat6si dij 50Yo-6nak
megfelelo meghirisul6si kcitb6r fi zet6s6re kciteles.

14. Eljdrris a szerz6d6s megsztin6se eset6n
A kcizszolg6ltatrisi szerzodes megsztin6se vagy megszrintet6se esetdn a Kozszolg d,ltat6 az ij
k6zszolgiltat6 kiv6lasztirsirig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolg6ltat6st vdltozatlanul ell6da.
A hullad6kgazdiikoditsi kdzszolg6ltat6si szerziidls megsztin6se esetdn a kdzszolg6ltatris
ell6t6silval kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntartrlsait a K<izszolg6ltat6 a
telepiil6si onkorm6nyzatnak akdzszolgdltat6si szerzodls megsztin6se napjan ifiadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymils
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek trirgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudjak
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi J6rdsbir6s6g, illetve 6rt6khatrirt6t fligg6en a
illet6kess6gdt k6tik ki.

k<izdtti tiirgyal6sok

rendezni, a bfr6s6gi
P6csi T<irv6nysz6k

16. Ertesft6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kovetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintezdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat reszerol:
ndv: Alm6s Roland polgdrmester
telefon: 731472-242
e-mail : szabadszentkiraly.kj @t-online.hu

a Kiizszolg iltat6 r6sz6r6l :

nev: Bir6 Pdter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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1 T.Mecsek-Driva Hullad6kgazdf lkodisi Program

A K<izszolg6ltat6 k<jteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket es eszkozdket a kozszolgdltat6s teljesit6se kapcs6n.

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

I S.R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerfthetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6shg vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja meg, rigy a szerzodds t6bbi resze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lktil bdrmelyik F6l a szerzod6st nem kotdtte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabitlyozott k6rd6sekben elsosorban a hulladdkr6l szol6 2012. evi

CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torvdny (Motv), valamint a

Polgdri T<irv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. trirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

itgazatr j o g szab 6ly ok ir6nyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvas6'sa 6s drtelmezdse

megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj ak al6.

ut6n, mint akaratukkal mindenben

D6l-Kom Nonprofit Kft.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgriltat6

Szabadszentkirily K

Pdndgrihg rlleajogYzol

l0

Szabadszentkirily, 2019. 6v c\ecc.'-L"" h6nap J nap
7632 P6cs, Sikt6si rit 52.
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