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HULLADEKGAZDAITOOAST TOZSZOLGALTATAS T SZERZ6OBS

amely l6trejott egyrdszt Szentborbrls Ktizs6g Onkormr{nyzata
sz6khely: 7918 Szentborb6s, F6 utca 28.
PIR sz6m: 397966
ad6sz6m: 1 5397964-l -14
k6pviseli: Pavlekovics J6nos polg6rmester
mint onkorm ir;ry zat (a tov6bbiakban : Onkorm 6nyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgriltat6
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gii Tdrsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
ce g e gy zekszdma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adlszdma: 1 I 5 4 I 587 -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozp ontl
KSH szdma: 11541587-38 1 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Kcizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltatrf

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alitbbi
feltdtelek mellett:

Szeruodo felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkdtesekor figyelembe vettdk a

kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. evi CXLIII. tv. 15. $-at, mely szerint a kozbeszerz6si

drt6khat6rok:
a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi

6rt6khat6rok (a tovrlbbiakban: uni6s 6rt6khat6rok) ;

b) akdzponti koltsdgvet6srol sz6l6 t6rv6nyben meghatitrozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s

beszerz6si drtekhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).
(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a ktizponti

kdlts6gvet6srol sz6l6 tdrvdnyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerz6si tirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatitrozott -

uni6s drt6khat6rokat a mindenkori kolts6gvetdsi tdrv6nyben dvente rogziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolg6ltat6s becstilt 6rtdke olyan szerzodds eseteben,

amely nem tartalm azza a telj es dijat:
a) hatirozott idore, ndgy 6vre vagy ann6l rdvidebb idore kdtendo szerzod6s eset6n a

szerzod6 s i dotartama al atti e I I ens zolgiitatds;
b) hatirozatlan idore kotdtt szerzodes vagy n6gy 6vnel hosszabb idore kcitendo szerzod6s

eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsas6g 2019. 6vi kdlts6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. tdrvdny 72. $ (1)

bekezdese rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzdsi

6rt6khat6r 2019.janu6r 1-jdtol szolg{itatits megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kozbeszerzdsi elj6r6s

hatiiya al6.
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Szerz5do Felek a telepiil6si hulladdk gyujtdsdre, sz6llit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
kozszolgSltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa erdekeben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormdnyzati rendelet
v6grehajt6s 6ra az al6bbi szerzoddst kdtik meg :

l. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi dnkormirnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 krizfeladatok kcirdben
ell6tand6 helyi cinkorminyzati feladatok kozd tartozik ktikjnosen a hulladdkgazddlkod6s ds a
k<irnyezet-eg6szs6gtigy (koztisztas6g, telepi.il6si krirnyezet tisztasigitnak biztosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezd6se
szerint a teleptil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kcizszolg6ltat6val kdtott hulladdkgazd6lkoddsi kozszolg6ltatdsi szerzodds ritj6n biztosida.

1.2. Jelen szerzod,€s az Onkorminyzat Kdpviselo-testi.ilete 49.13.. (.[t,.t.t..'.....) Kt.sz.
hatirozata alapj6n jritt letre.

1.3. A jelen szerz6d6s c6lja, hogy Szentborb6s Kdzs6g kdzigazgatisi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosokndl, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszniio) keletkezo telepi.ildsi szil6rd hullad6k kezeldsdre fenn6ll6 k<izszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat es a
Kiizszolgriltatd k<izotti kapcsolatot, a Felek jogait ds kcitelezettsdgeit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alilbb meghat6rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Szentborbds Kdzsdg kozigazgat6si terilletdn a telepiil6si hullad6k begytijtdsdvel 6s elhelyez6s
c6ljrlb6l tcirteno rendszeres elszrillitris6val a szerzoddsben rcigzitett idotartamban, valamint
kezeldsdvel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkod6si Program eszkriz-
ds l6tesitmeny6llomany6nak igenybevdtel6vel-, kozszol96ltatisi szerzodes kereteben:

- vegyes hullad6k gytijtdse, szitllitisa, kezelese heti 1 alkalommal
- lomtalanitds 6vente egy alkalommal
- elki.ilonitett/szelektiv/hulladekgytijtds

2.2, A Kiizszolgdltatd a 2.1. pontban meghatilrozott feladatok elvegzeset 2020. janudr l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgfiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Szentborb6s K<izs6g kozigazgat6si tertletdn a telepiilesi hullad6k gyrijt6s6re es kezeldsdre
ir6nyul6 kozszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kozszolg6ltat6s megnevezdse: telepiil6si hulladdk gyrijt6s6re ds kezelds6re ir6nyul6
k6zszolg6ltat6i feladatok ellit6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahintartisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k r6,szetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kozszolg6ltat6s teljesitdsdnek tertileti kiterjeddse: Szentborb6s Kozsdg kozigazgatisi
tertilet6n.
A kozszolg6ltat6s kcir6be tartozo hullad6k elhelyezdse 6s kezeldse: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, k<irnyezetv6delmi, mrikridesi
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. AzOnkormhnyzatkiitelezetts6gvfllaldsa
3,1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt krjzszolg6ltat6s ellititsira a Kiizszolgiltat6nak
kizar6lagos jogot biaosit.

3.2. Az On korm r{nyzat kdtelezetts6get v6llal :

- a kcizszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6t6sdhoz a Kiizszolgiltatri szdmdra
sztiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6silra,

- a kclzszolgdltatds k<ir6be nem tartozo hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6gek
kdzszolgilltatrlssal t<jrtdno <isszehangol6s6nak elosegft6s6re,

- a kozszolgtitat6snak a teleptildsen vdgzett m6s kozszolgiitat6sokkal val6
cisszehangol6s6nak elosegit6sdre,

- a Kdzszolgf ltatri kizfu 6lagos k6zszolgriltatrisi j ogrlnak biztosit6s6ra,
- a teleptilds kdzszolg6ltat6s igdnybev6teldre kcitelezett ingatlanhaszntioi vonatkoz6s6ban

n6v - 6 s cimj e gy zek iltadhsir a, adate gy eztetd sre,

- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iiadtsitra,
- az Onkorm6nyzat tital rendeletben , vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmertilo kdlts6gek megterit6s6re a Koordin6l6 szerv szdmira,
- a teleptil6si igdnyek kieldgit6sdre alkalmas hullad6k gyrijtdsere, szilllititsitra, kezel6s6re

szolg6lo helyek 6s ldtesitmdnyek meghatitrozirsitra. Ennek keret6ben kijeloli - a

Kiizszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolgdltat6 6tvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKdzszolghltatfl 6ltal alkalmazott gepjdnmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szdmdra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (ki.ilonds

tekintettel a teli h6- ds sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelv6nydbe bel6g6
failgak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzodes kdzzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elktlonitett hulladdkgyrijtdsi rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeserol.

4. AKiizszolgiltatilkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kcizszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hitnatdsban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfitisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

rdszere az 6ves hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolgiitat6si dij 50%-at kell megSllapitani.)

ii. Elktilonitettengytjtotthulladdk
iii. Lom hulladdk dvente egy alkalommal

t<jrt6no ossze gyiij t6s6rol, elsz6l I it6s6r6l ds kezel6sdrol.
- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hdztartitsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk

ri sszegytij t6ser61, elsz6llit6s6r6l 6s kezelds6rol.
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- Az illtala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgy[ijto udvarban a hullad6k
atv6tel6rol, dsszegytijt6s6rol, elsz6llit6s6r6l es kezel6s6rol.

b) Adminis ztrativ feladatok:
- kcinyveles, szAmvitel, b6rsz6mfejtes
- adminis ilrilci6, nyilv6ntart 6s, adatbizis-kezelds
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyi.ittmrikcidve a fogyaszt6k szitmdra k<innyen hozzdferheto
iigyfdlszolg6lat 6s tilekoztatilsi rendszer mtikcidtetdse (Kozponti tigyfdlszolg6lat cime:7632
Pdcs, Sikl6si tit 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltat6 k<itelezetts6get vAllal tov6bb6:
a) akdzszolgitltat6s folyamatos 6s teljes k<ini ell6trisara,
b) akdzszolgiltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott minosit6si oszt6ly szerinti

k6vetelmdnyek biaosit6s6ra ds a minosit6si enged6ly hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatdsi szerzod6s hat6lyossiig6nak ideje alatti folyamatos megletdre,

d) a kozszolg6ltatiis teljesitds6hez sztikseges mennyisdgti ds minosdgri j6rmri, gep, eszkoz,
berendezds biaositSs6ra, a sziiks6ges ldtsz6mri ds kdpzettsdgti szakember alkalmazdsira,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez sziiksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzds6re,

0 a kcizszolg6ltat6s kdr6be tartozo hullad6k kezel6sdre meghat6rozott helyek es
ldtesitm6nyek igdnybev6tel6re,

g) nyilvtintartiisi rendszer mtikddtetdsdre ds a krjzszolgdltat6s teljesit6s6vel dsszefi.iggo
adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgriltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos
mtikcidtetds6hez sztiksdges feltdtelek biztosit 6sdra,

i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozzdferheto iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer
mtikridtet6s6re,

j) a fogyaszt6i kifogdsok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitdsira,
k) a tev6kenys6g ell6tSs6hoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi kcirben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges krlrok
enyhft6sdre,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtes6hez az ingatlanhaszniil6 legal6bb 2 ktilcinbozo
rirm6rt6kii gyrij toeddny koztil v6l aszthas so n,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kcizszolg6ltat6 rlltal biztositott zs6k
forgalmazisira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkoddsi Program eszk<iz- 6s ldtesitmeny 6llom6ny6nak
hasznilatira.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lyenek szdma OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3|2017, PE/KTF O n55-7 t2018, PE/KTFO/00363-2 t2019.
A Krizszo I g 6ltat6 me g fel el6 s6 gi vdlemdnyenek szdma: KP -3 8 633- s I 20 19 .
A Kdzszolgdltat6 minositdsi engeddlydnek szitma: PE/KTFO 105727-2l2}lg.,
P E/KTFO I 0 47 59 -6 I 20 I 9., p E/KT F O I 0 67 48 -2 t2019.
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6.

5. Mentesiil a Kiizszolgfiltat6 a 4.1 pontban meghatdrozott kotelezetts6g6tol vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az 0nkorm6ny zat nem biztosit az ingatlanok megkozelitdsdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jrlrhatatlan akozifil, amely a

Kiizszolgrlltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes krjzleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolg{ltatri az akad6ly elh6rul6s6t kriveto legkdzelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kriteles az elozo elmaradt sz6llftdsi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgu teleptildsi hulladdk elsz6llit6s6ra is.

A Kiizszol giltatil j o gosult megtagadni a hullad6k el szallitrisft :

az 6nkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l eltero t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a telepi.il6si (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl.forr6 hamu, k6-,6pit6si trirmel6k,illlati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyirl6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyir titrgy, amely veszelyezteti a

hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, yagy megrong6lhatja a

gytijtoberendezdst, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a

k<imyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zart tdrol6eddnyben, illetve nem a K<izszolg6ltat6t6l
v 6s6ro lt j elzett zs 6kb an keri.il kihe ly ez6 sre,
a hulladdk oly m6don keriil kihelyezl,sre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a taroloeddny kori.il szab{,lytalanul, annak mozgat6st 6s iiritdst akadiiyoz6 m6don
t<ibblethulladdk kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6roloed6nyek jelzese bevezetdsre kertil - a tarol6eddnyek matricdj6nak
hi6nya, illetve seri.il6se eset6n.

7. Az alvillalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v0gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgi.Jtatil jogosult alviilalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgf,ltat6 az
alv iilalkoz6 i g6ny bevdte l6t kcite les az O n ko rm iny zat szimdr a bej elenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltatil rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgr{ltatrls teljesit6sdvel risszeftiggo adatszolg6ltat6s biaosit6sa erdekdben a

Kiizszolgfltati az l./ pontban meghatarozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltat6si teriiletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6gdt.

9. A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a k<lzszolg6ltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos minosdgi eszrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiitatil sz6khely6re (7632
Pecs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pecs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kdzszolgi'/rtatil
kciteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kciteles a

Kiizszolgriltat6 k6rnyezetszewtyezds eset6ben, ha az a kdzszolgilltatisi tev6kenysdgdvel
okozati <isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Kiizszolgittat6 30 napon beltil kriteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm inyzathoz megki.ildeni.
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10. Kdzszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6televel az illetdkes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan az illlani hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat keret6ben az iilam beszedi
a kdzszolg6ltat6si drjat 6s kifizeti a k<izszolg6ltat6knak a hullad6kgazdrllkod6si
k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghathrozott szolgdltatitsi dijat,
Az6llam e feladatainak ell6t6sara koordin6lo szervezetet (a tovdbbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a teleptil6si cinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gyakorlilsihoz sziiksdges.
A miniszter rendeletben 6llapftja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij feloszt6sdnak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a klzszolgitltat6nak fi zetendo szol g6ltatilsi dij at.

10.2 A kozszolgiitat6 altal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.9 ds

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tcirtdnt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6k dltal fizetendd lakossdqi d{jak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6k tekintet6ben a krjzszolg6ltatrisi dijfizetdsi
kdtelezettsd get az Onkormanyzat teljesiti.

Eddnymeret Darabsz6m Egys6gnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

110-120liter 50 88,-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49;

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedi.il ds dletvitelszerfien haszn6l6 term6szetes
szemdly ingatlanhasznil6reszere, a telepiildsi dnkormiinyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjrin.

b) Ioari (eazddlkodo szervezete? dfjai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,-Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tobblethulladdk gyrijt6sdre szolg6l6 zsikdra:361,- Ft + AFA / db.

Szerz6d6 Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA-tcirv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j rimik el.
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11. Altamihullad6kgazdilkodisikiizfeladat-elldtds
1l.l Az rlllami hulladekgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijel6les6rol, feladatk6r6rol, az adatkezelds m6dj6rol, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gek r6szletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjrln a Korm5ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghatirozott feladatokra Koordinrilo szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 es Vagyonkezelo Zttrtkriruen Mrikddo R6szvenyt6rsastlgot jelcilte ki.

ll,2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltatdsi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.9 (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llida ki. A kcizszolgdltat6 hianyos vagy
kesedelmes adatszolgtrltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgiitatissal
erintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kiszitmli.zott
kdzszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szirmlitt. Azezzeldsszefiiggdsben keletkezo dijkorrekci6 esetdn

minden helyt6ll6si kotelezettsdg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo ktizszolgdltatdsi
dijktilonbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin5l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendS esed6kes

szolg6ltatdsi dijba besz5mitja. A k<jzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6nydrt a Kcizszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kordt, amelyre nincs kcizszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal

cisszefiigg6sben teljesit6s t<jrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

kerni az illet6kes hatos6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok es sztiks6 ges adataik me g6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a

krizszolg6ltat6nak, ds felhivja a kdzszolg6,ltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon vdgzett

szolgiitatits6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st

legk6sobb az 6rtesites kdzhezvdteldt k<iveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kcivetoen - a kdzszolgiltat6 eltero adatszolgiitat6sa hi5ny6ban - a Koordin6l6
s ze rv a kd z s zo I g 5lt at6s i d ij at az ingatlantul aj do no s n ak szimlizza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s azrngatlanhaszn6l6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem

fi zetett kozszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdekdben intdzkedik.

ll.5 A Kozszolg6ltat6 reszere akozszolgirltatisi szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi dij meg6llapit6s66rt felelos

miniszter 6ltal meghatdrozott szolgilltatdsi dijat fizet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott

teljesftdsigazoltissal igazolja, hogy a kozszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kcizszolgiitato iital a Koordin6l6 szew r6,szdte a

rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben t<irt6no megki.ilddse a szolgitltat6si dij fizetds6nek

feltdtele.
Az flnkormtnyzat koteles a teljesitdsigazol6st a Kozszolg6ltat6 r6sz6re a teljesitessel 6rintett

idoszakot kdveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolis
kiad6s6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, rigy a ktizszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapc so latb an ke I etkez6 kir ifi az 0 nkorm6n y zat f ele ervdny e siteni.
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11.l A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljes kozvetlen koltsege
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag ertdkesiteserol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgdltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. g (2)
bekezdds szerinti megfelel6sdgdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormdnyzat a kozszolgriltat6si szerzoddst
annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t kdvetoen halad6ktalanul, de legkesobb 8 napon beltil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rd,szdre.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzod6st 2020. janudr 01. napjival kezdodo hat6llyal, hatirozott idore, 2029.
december 31. napj5ig kdtik.

Felek a szerzoddst kriz<js megegy ezdssel, csak ir6sban m6dosithatj 6k.

13. Akiizszolgr{ltatdsiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a benne meghatdrozott idotarta m lqdrtix al,
b ) a Kdzszo I griltat6 j o gut6d nd lkiili me g sztin6 sdve 1,

c) el6ll6ssal, ha a teljesitds mdg nem kezdodott meg,
d) felmond6ssal
e) afelek kcizds megegyezdsdvel.

13.1 Az 0nkormiinyzat a k6zszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Torvenykcinyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ltat6

- a hulladekgazd6lkodrisi ktizszolg6ltat6s elliit6sa sor6n a kcirnyezet v6delmdre vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddntds eloir6sait srilyosan megsdrtette, es
ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen megiillapitotta;

- a szerzod6sben megdllapitott kdtelezettsdget neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette;

- a hulladdkgazd6lkodiisi krizszolgl,ltatisi szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kcizszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelosegi
v6lemdnnyel.

13.2 A Kozszolgriltat6 a Polgriri Tcirvdnykcinyvben meghatdrozottakon trilmenoen a
k<izszolg6ltatisi szerzoddst akkor mondhada fel, ha

- az Onkorm6nyzat a kozszolgdltati.si szerzod6sben meghatdrozott kritelezettsdgdt - a
Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a K<izszolgdltat6nak
kiirt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6s teljesit6sdt; vagy

- a kdzszolg6ltatiisi szerzod6s megkotdsdt k<ivetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a
krizszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy villtonatja ffi€g, hogy az a
K<izszolg6ltat6nak a hulladdkgazdillkoddsi kozszolgdltatds szerzoddsszeni teljesitdse
k<ir6be tartozlldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrtdkben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6ddst a krizszolg6ltat6 felmondja, a telepi.ildsi
cinkormiinyzat halad6ktalanul gondoskodik azij kcizszolg6ltat6 kivdlasztirshrol.
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A fentiek teljesiildse esetdn a kdzszolgdltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a K<izszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitat6st v6ltozatlanul
elLitja.

13.4 Ha a teljesit€,s az Onkormanyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij 50Yo-6nak
megfelelo meghifsul6si k<itb6r fizet6s6re kdteles.

14, Eljr[r6s a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A k6zszolg6ltat6si szerzodds megszrin6se vagy megsztintet6se esetdn a Krizszolgiitat6 az i$
kdzszolg6ltat6 kiv6lasilirsdig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltat6st viitozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdiikoditsi k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se eset6n a kozszolg6ltat6s
ell6tris6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilviintartdsait a Kdzszolg6ltat6 a

telepiildsi rinkorm6nyzatnakakdzszolgitltat6si szerz6d6s megsztin6se napjan iiadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis krizrjtti t6rgyal6sok
soriin i gyek eznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudjak rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi Jar6sbir6srig, illetve 6rt6khat6rt6l fligg6en a Pdcsi Tdrvdnysz6k
illet6kess6g6t k6tik ki.

16. Ertesft6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k0vetel6st ir6sba kell
foglalni.
Aszeruodes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm funyzat reszerol:
ndv: Pavlekovics J6nos polg6rmester
telefon: 06-821 466-636
e-mai I : hivatal.dar any @gmail. com

a Kiizszo I g 6ltat6 r eszdrol:
ndv: Bir6 Pdter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6mrit stb.) a Felek kizir6lag a

szerzodes teljesit6s6vel <isszefiigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se erdek6ben jogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a

kapcsolod6 jogszab6lyok es adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17, Mecsek-DrrivaHullad6kgazd6lkod6siProgram
A Kdzszolg6ltat6 k6teles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkdzoket a kozszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s brlrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bir6s6g
annak drv6nytelens6g6t illlapitja ffieg, rigy a szerzod€s tdbbi rdsze drvdnyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem k6t6tte volna meg.
Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott k6rd6sekben elsosorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a

Magyarorszilg dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (Motv), valamint a
Polgari Tcirvdnykonyvrol sz6lo 2013. 6vi V. tcirv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6lyok ir6nyad6ak.

Szentborbds,2019.6v....... ....h6nap .!...,.n^p D6t-KomNonprofitKft.
7632 P6cs, Sikl6si ut 52.

C6ginn6ksz tm : 02-090&1556
Ad6or6rnr 1 1 Ot1 OBt _2_02

u[-
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgdltat6
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