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H ULLADEKGAZDALKooAsT r6zszor,cAlurAsr szonzooos

amelyl6trejcittegyrdszt: Szenteg{tKiizs6gOnkorm{nyzata
sz6khely: 7915 Szentegrit, Almris u. 90/1.
PIR szim:55551 I
ad6sz6m: I 5555513-2-02
k6pviseli: Czifra L6szl6n6 polgdrmester
mint dnkorm6nyzat (a tovdbbiakban: 6nkorm6nyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunflis Szolg6ltat6
Nonprofi t Ko116tolt Felel6ss6gt Tirsas69
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
cdgjegyzdkszrim a: 02-09-0645 5 6
ad6szrima: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma: \00279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Regionrilis
Hutlad6kkezel6 K6zponV;
KSH sz6ma: I 1 5 41 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bi16 Pdter iigyvezet6
mint Kcizszolgriltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgrlltat6

- tovdbbiakban egyi.ittesen: Felek - kiSzotl az alulirott helyen 6s napon az alAbbi
feltdtelek mellett:

Szerz6d6 felek jelen kdzszolg6ltatrisi szerz6dds megkdt6sekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kdzbeszerzdsi
6rtdkhat6rok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott krizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
€rtdkhatdrok (a tovribbiakban: uni6s 6ndkhatiirok);

6) a k6zponti kdlts6gvet6sr6l sz6l6 tdrvdnyben meghat6rozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerz6si drt6khatArok (a tovdbbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tiirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatiirokat a kdzponti
kdltsdgvetdsr6l sz6l6 tdrvdnyben 6vente ketl meghatiirozni. Az egyes beszerzdsi tiirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott -
uni6s 6rtdkhatrirokat a mindenkori kdlts6gvet6si tdrv6nyben 6vente rd,gziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgriltatds becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatArozott id5re, n6gy dvre vagy annril rdvidebb id<ire k6tend6 szerz6d6s eset6n a
szerz6dds id6tartama alatti ellenszolgiiltat6s;

b) hatArozatlan id6re kdtdtt szerz6dds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re k6tend6 szerz<id6s
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztdrsasdg 2019. dvi kdlts6gvetdsdr<il sz6l6 2018.6vi L. tdrvdny 72. g (1)
bekezddse r<igziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeri k<izbeszerzdsi
drtdkhatrir 2019. janurir i -jdt6l szotg6ltatiis megrendel6se eset6ben: I 5,0 milli6 forint.

Felek megdtlapitj6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6d6s nem esik a kdzbeszerzesi elj6r6s
hatdlya al6.
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Szerztid6 Felek a teleptildsi hulladdk gyrijtds6re, szlllitdsra ds kezel6sre vonatkoz6
k6zszolg6ltatris folyamatoss6grinak biaosit6sa 6rdek6ben a telepi.il6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormanyzati rendelet
vdgrehajt6siira az al6bbi szerz6d6st kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi kiiziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi dnkormanyzati feladatok k6z6 tartozik kiildndsen a hulladdkgazdrilkodds 6s a
kdmyezet-egdszsdgiigy (kdztisztas6g, telepiil6si kdmyezet tisztas6g6nak biztositiisa, rovar- 6s
ftigcsel6irtas).

A hulladdk6l sz6lo 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tovrlbbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezddse
szerint a telepiildsi 6nkormiinyzat a hullad6kgazddtkodrisi k6zszolg6ltat6s elldtes6t a
kdzszolg6ltat6val k6tdtt hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szerzodes ritjan biztositja.

1.2. Jelen szerz6dds az Onkormrinyzat Kdpvisel<i+estiilete ........... (..............) Kt.sz.
hatritozata alapj6n jdu ldtre.

1.3. A jelen szerz6d6s cdlja, hogy Szentegrit Kdzslg kdzigazgatesi teriiletdn az
ingatlantulajdonosoknal, birtokosoknril, hasm6l6kndl (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasm6l6) keletkez6 telepiil6si sziLird hultad6k kezeldsdre fennrill6 kdzszolgiiltatdssal
kapcsolatban - a hatrilyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkorm nyzat 6s a
Kiizszo196ltat6 kdz6tti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kStelezetts6 geit szabAlyozza.

)
2,1. Az Onkorminyzat megbizza a Ktizszolgritta t6t az al6bb meghatiirozott feladatok
elvdgzds6vel:
Szenteg6t Kiizs6g kd,zigazgatesi teriiletdn a telepiil6si hullad6k begyiijtdsdvel ds elhelyezds
c6lj6b6l tdrtdn6 rendszeres elszrillitris6val a szerz6ddsben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezeldsdvel 6s 6rtalmatlanitdsdval - a Mecsek-Driva Hulladdkgazddlkoddsi Program eszkciz-
6s l6tesitmenyriLllomanyanak igdnybev6teldvel-, k6zszolgdltat6si szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hulladdk gyiijtdse, szallit6sa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanitiis dvente egy alkalommal
- elkiilSnitett /szelektiv/ hullad6kgyrijt6s

2,2. A Kdzszolgfltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gz6s€t 2020. januar 1-j€n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6dds alapjrin a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az dnkormrinyzati rendeletnek megfelel<ien kiz6r6lagosan jogosult
Szenteg6t Kdzsdg k6zigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hulladdk gyiijt6s6re ds kezeldsdre
ir6nyul6 k6zszolg6ltatrisok ell6t6sara.

A k6zszolg6ltatds megnevez6se: teleptil6si hulladdk gyiijt6s6re 6s kezeldsere irrinyul6
kd,zszolg6ltat6i feladatok elldtdsa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhasmdl6
a hdaartriLsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k rdszdt kdpez6 vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.S (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolg6ltatAs teljesit6sdnek teriileti kiterjeddse: Szentegiit Kdzs6g kdzigazgatdsi teriilet6n.
A kdzszolgrlltatds k6rdbe tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezeldse: a Kdk6nyi Region6lis
Hulladdkkezel6 K<)zpontban vagy 6trak66llomison, illetve mds, kdmyezetvddelmi, miikdd6si
engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezel6 ldtesitm6nyben.

3. AzOnkormdnyzatkdtelezetts6gvrillalisa
3.1. Az Onkormfinyz t a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s elliit6saira a Kdzszolgiltat6nak
kizir6lagos jogot bizosit.

3.2. Az 6nkormfnyzat kdtelezettsdget vrillal:
- a k<izszolg6ltatris hatdkony ds folyamatos ell6tasAhoz a Kiizszolgdltat6 szirn ra

sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltatdsdra,
- a kdzszotgriltatris kdr6be nem ta(oz6 hullad6kgazd6lkodrlsi tev6kenysdgek

kdzszolg6ltat6ssal tdrtdn6 6sszehangoliisiinak elosegitds6re,
- a kdzszolg6ltatasnak a teleptil6sen v6,gzell mtis kdzszolg6ltatasokkal val6

6sszehangol6s6nak el6segitds6re,
- a Kiizszolgdltat6 kizar6lagos k6zszolgiiltat6si jogrinak biztosittiLsira,

- a telepiilds kdzszolg6ltatrls ig6nybev6teldre kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkozisdban
n6v- 6s cimjegyz6k 6tad6srira, adategyezetdsre,

- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjdul szolgril6 adatok 6tadiis6ra,

- az Onkormdnyzal irltal rendeletben, vagy egydb m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 kdltsdgek megtdrit6s6re a Koordindl6 szerv szitmita,
- a telepiildsi igenyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijtesere, szillitas6ra, kezel6s6re

szolgdt6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatriroz6s6ra. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kiizszolg6ltat6val egyeztetve - azokal a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak ana,

hogy a K<izszolg6ttat6 6tvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasm6l6kt6l,
mety ingatlanokh oz a Kdzszolgiltat6 alml alkalmazott g6pj6rmiivel nem tud behajtani,

- a hutlad{kszillit6 j6rmti szlmfua megfetelo irtviszonyok biztositis6ra, (kiildnds

tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdztt tirszelv6nydbe bel6g6

faagak lev6g6sara),
- a kSzszolgriltatiisi szerz6d6s kdzz6t6tel6r6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elkiildniteu hullad6kgyiijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6s616l.

A Kiizszolgdltat6 kiitelezetts6gei:

A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:
A haztart6sban keletkez6 :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 6s idrjszakosan hasznelt ingatlanok esetdben az ellitrisi id6szak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszn6l6k

r6sz6re az 6ves hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgriltatrisi dij 50%-et kell megellapitani.)

ii. Elkiildnitetten gyiijtott hullad6k
iii. Lom hulladdk 6vente egy alkalommal
tdrt6n6 dsszegyiijt6s6r6l, elszallitrisiir6l 6s kezel6s6r6l.
A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkez6 haztartasi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladek
tisszegyiijt6s6r6l, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6r6l.

4.

4.1.
a)_
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- Az ahala iizemeltetett hulladdkgyrij tri ponton, hulladdkgyiijto udvarban a hulladdk
6tv6teldr6l, cisszegyiijt6sdr6l, elszallitdsriLr6l ds keze[6sdrti[.

b) Adminisarativ feladatok:
- kdnyvel6s, szdmvitel, bdrsziLrnfejt6s
- adminisar6ci6, nyilvrintart6s, adatbdzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgdltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmiikddve a fogyasa6k szarnara kdnnyen hozzaflrheri5
iigyfelszolg6lat ds t6jdkoaat6si rendszer miik6dtetdse (K6zponti iigyf6lszolgrilat cime:7632
Pdcs, sikl6si rit 58.), valamint a kdzszolgriltat6ssal kapcsolatos lakossiigi t6jdkoaatris.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezettsdget viillal toviibbd:
a) a kdzszolgit ltatiis folyamatos ds teljes k6rii ell6t6sdra,
b) a ktizszolgriltatris meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisiig szerinti teljesit6sdre,c) a kdmyezetvddelmi hat6srig riltal meghatrirozott min<isit6si o.rtaly szerinti

k6vetelmdnyek biaositrisrira ds a min<isftdsi enged6ly hulladdkgazd6lkodrisi
kdzszolgriltatrisi szerz6d6s hatdlyossrlgrinak ideje alatti folyamatos megldtdre,d) a kdzszolgriltatris teljesit6sdhez szi.iksdges mennyis6gti ds min6s6gr.i lirmii, gdp, eszkciz,
berendezds biaositdsrira, a sziiks6ges l6tszimt ds kdpzettsdgfl szakimter alka'imazAs1ra,e) a 

. _kdzszolgeltat6s folyamatos, bizlonsrlgos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sztiks6ges
fejlesadsek 6s karbantartesok elv6gz6s6re,

f) a k6zszolg6ltatds kdrdbe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s
l6tesitmdnyek igdnybevdteldre,

g) nyilvrlntartdsi rendszer miik<idtetds6re 6s a kdzszolgiiltatris teljesitdsdvel dsszeftiggo
adatszolgdltatas rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilvri,ntartrisi, adatkezel6si ds adatszolgdltatiisi rendszer ldtrehoz6srihoz 6s folyamatos
mrik6dtetds6hez sziiks69es felt6telek biaosit6srira,

i) a fogyaszt6k sziirniira kdnnyen hozz fdrhetb iigyf6lszolg6lat 6s trij6koztat6si rendszer
miikddtetdsdre,

j) a fogyasa6i kifogrisok 6s dszrevdtelek elint6z6si rendjdnek megrillapitdsara,k) a tevdkenys6g ell6t6sritroz sztiksdges biaositdssal renielkezik,-ameiy megielel<i fedezetet
nyrijt a felel6ss6gi kdrben bek<ivetkezett Onkormrinyzatnak okozott 

-esetleges 
kiirok

enyhit6sdre,
l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijt6s6hez az ingatlanhasznril6 legal6bb 2 kiil6nb6z6

iirmdrtdkii gyiijt6ed6ny kdziil vdlasZhasson,
m) tdbblethulladdk elhelyez6sdt szolg6l6, a Kdzszolgriltat6 6ltal biztositott zsiik

forgalmaziisiira,
n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkodrisi Program eszk6z- 6s ldtesitmdny 6llomri,nyrinak

hasznril atiira.

1_5-1ergt-ry]t"t6 hullad6kgazt6lkod6si enged6lv6nek szima: oKTF-Kp/2s38-10/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, pEtKT F O I 155-7 t20 tC, PE/KTFO/0036 3 _2 t2}tg.
A Kdzszolg6ltat6 megfelel6s6gi v6lem6ny6nek szrirna: Kp_3g633_S/201g.A K6zszolg6ltat6 min<isitdsi enged6lydnek szirma: pE/KTFo/0s72 i-2t201g.,
PE/KTFO/0475 9 -6 t2019., PE/KTFO/0674 8_2 I 20 tg.
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5. Mentesiil a Kdzszolgdltat6 a 4./ pontban meghatarozott kdtelezetts6gdt6l vis maior
esetdn, tov6bbii, ha az Onkormiinyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan
itviszonyokat 416- 6s sikossdg mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a k6zit/, amely a
Kiizszolgriltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes k6zleked6s6t biAositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akadiiy elh6rul6srit k6vet6 legkdzelebbi szillit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az el6zo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gr.i telep0l6si hullad6k elsz6llit6sara is.

A Kiizszo196ltatri jogosult megtagadni a hulladdk elsziillit6s6t:
- az cinkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 trirol6eddny kihelyezdse eset6n,
- ha a tarol6ed6nyben a teleptl6si (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem 1eirtoz6 arryag

keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si tdrmel6k, dllati tetem, mafi, mdrgeziS
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri targy, amely vesz6lyezteti a
hulladdkszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyrijt6berendezdst, kezel6 berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa soriin veszdlyezteti a
kdrnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, z6rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgriltat6t6l
v6s6rolt j elzett zsiikban keriil kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don kertl kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fennrill (nem lez6rt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a t6rol6eddny kdriil szabdlytalanul, annak mozgatast 6s iirit6st akaddlyoz6 m6don
t<ibblethulladdk keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a tdrol6eddnyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rii16se esetdn.

7. Az alv{llalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1, Kdzszolgitltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiitat6 az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t kdteles az 6nkor mhnyzat szitmira bejelenteni.

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

8. A Kiizszolgdltatris teljesit6s6vel 6sszeffigg6 adatszolg6ltatris biaosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgfltat6 az 1.1 pontban meghatarozott szolgriltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6ntartrisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltatiisi teriiletrdl elszrillitott
6s drtalmatlanitott telepiil6si hulladdk mennyis6g6t.

9. A kcizszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kdzszolgdltat6s teljesit6sdvel
kapcsolatos min6s6gi dszrev6teleit, kifog6sait iriisban a Kiizszolgiltat6 szdkhelydre (7 632
P6cs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds a Kiizszolgiltat6
kdteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megvdlaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre k6teles a
Ktizszolgr{ltat6 kcimyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si tevdkenys6gdvel
okozati dsszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi krizszolg6ltat6s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kii-zszolgf ltat6 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett-
az Onkormdnyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolg:iltatisdija
10.1. A hulladdkgazddlkodrisi kdzszolg6ltatrisi dijat a Magyar Energetikai ds Kdzmri-
szab6lyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordindl6 szerv szedi be.

AHL32/A. $-a alapjrin az dllami hulladdkgazd6lkodilsi kdzfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazdrilkod6si
k6zszolg6ltatisi dij megdllapit6sridrt felel<is minisaer 6[tal meghatrlrozott szolgdltatrisi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6tds6ra koordin6l6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordinril6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a telepiildsi <inkormrinyzat, valamint a hulladdkgazd6lkoddsi
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordindl6 szerv
feladatk6rdnek gyakorlds6hoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 5llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltatiisi dij felosztrlsrinak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6teldvel rendeletben illapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a k6zszolg6ltat6nak fizetend<i szolgdltatrlsi dijat.

10.2 A k6zszolg6ltat6 riltal alkalmazott kdzszolgiiltat6si dij megrillapitrisa a Ht.46-48.d ds

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tdrtdnt.

a) A termiszetes szemdly ingatlanhaszndlik dltal Jizetendi lakossdgi dijak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6k tekintet6ben a kbzszolg6ltaulsi dijfizet6si
kdtelezetts6get az dnkormrinyzat teljesiti.

Eddnymdret Darabsz6m Egys6gnyi tirit6si dii
(Ft + Afa)

I l0 liter 150 88,-

80 liter 0 65r
60 liter* 0 19,-

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtll €s dlewitelszerffen haszn6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszire, a telepUldsi dnkormenyzat ahal kiadon igazolis alapj6n.

b) Ipari bazaikodd szervczelcL)-4ligi:-ny: 
9g,- Ft + AFA

120 literes ed6ny:107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + Af'A

cl e nt. gl.S (O bekz&

120 literes ed6ny: 97,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 8?7,- Ft + AFA

Q Tabblethulladdk gyrijt6s6re szolgdl6 zsiik iira: 361,- Ft+Afaldb.

Szerz6d6 Felek az 6ltalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatrilyos
AFA+tlrvdny rendelkez6seinek megfelel6en jdmak el.
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11. Allamihullad6kgazd6lkoddsikiizfeladat-elldt6s
1l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkodrisi kdzfeladat ell6t6srira l6trehozott szet\ezet
kijel6l6s6r6l, feladatk6r6rdl, az adatkezel|s m6djar6t, valamint az adatszolgAlEtesi
kdtelezettsdgek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a HL 32/A. $ (l) bekezd6sben
meghatiirozott feladatoka Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordiniil6 6s Vagyonkezel6 Zri,rtkdnien Mr.ikdd6 R6szv6nyt6rsastigot jel6lte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kd,zszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 szrimkikat az Adatkorm.rend.
20.9 (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatiis alapj6n rill(da ki. A ktizszolgriltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgdltat6ssal

6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszrirnlazott

kdzszotg6ltatrisi dijr6l 6llit ki szimkit. Az ezzel <isszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n

minden helytdlldsi kdtelezettsdg a Kdzszolgitltat6t terheli. Az igy keletkezb kdzszolg6ltatdsi
dijkiildnbcizet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kd,zszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes

szolgdltatrisi dijba beszimitja. A k6zszolg6ltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgiltat6s6b6l

eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szirnl6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a K6zszol96ltat6t terheli a lelel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. S (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltatasb6l

kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs ktizszolgeltatasi dijfizet6s

meghatiirozva az adatszolglllatrlsban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

dsszeffiggdsben teljesit6s tairtdnt. A Koordindl6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

k6mi az illetdkes hat6sdgt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatasb6l hi6nyz6

ingatlanok 6s sziiksdges adataik megrlllapitdsa drdekdben.

A fentiek alapj6n r6gzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

k<izszolg6ltat6nak, 6s felhivja a k6zszolg6ltat6t, hogy a megkiild6tt ingatlanokon vdgzett

szolg6ltat6s6nak megfelel6en konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrist

Iegk6sobb az 6rtesit6s kdzhezvdtel6t kdvet6 8 napon beliil.
A konekci6t kcivetoen - a kdzszolg6ltat6 elt6r6 adatszolg6ltatrisa hiany6ban - a Koordindl6

szerv a k<izszolgeltatesi dijat az ingatlantulajdonosnak szitmlilzzt ki.

ll,4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mldzott 6s az ingatlanhasm6l6 6ltal hatririd6n beliil ki nem

fizetett kdzszolgriltat6si dij behajt6sa 6rdekdben int6zkedik.

ll.5 A Kdzszolgriltat6 rdsz6re a kdzszolg6ltatdsi szerz6ddsben r6gzitett feladatok ell6tds66rt

a Koordindl6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felel6s

mini szter riltal me ghatrirozott szolgrlltat6si dij at fi zet.

I1.6 A kcizszolgiiltat6 az onkorm6nyzat, mint etl6t6s6rt felel6s 6ltal kiadott

teljesltisigazohissal igazolj4 hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifog6sa nem

meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a k6zszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv tdszdre a

rendszeres adatszolgdltattis keretdben tdrt6n6 megkiild6se a szolgiiltat6si dij fizet6sdnek

felt6tele.
Az $nkorm6nyzat kdteles a teljesitdsigazol6st a Kdzszolgriltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot k<ivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzal a teljes(tdsigazoLis

kiadiisSval alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, fgy a kdzszolgriltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez6 kr1r6t az Onkorm Anyzat fel6 6rv6nyesiteni.

.4.-,.-
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ll.7 A szolgdltat6si dijban a hulladdkgazddlkodrisi kdzszolgriltatiis teljes kdzvetlen kdlts6ge
megtdritdsre keriil, fgy a haszonanyag drtdkesitdsdr6l a Koordindl6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k6zszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinill6 szerv 6Lltal kijel6lt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-drt6kesit6sbcil ered6 bevdtel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgriltatdsi szerz6d6s Ht. 9218. g (2)
bekezd6s szerinti megfelel<is6gdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (4) bekezddse alapjin az Onkormrfryzat a kdzszolgiittatisi szerzoddst
annak megkdt6sdt vagy m6dosit6srit kdvetoen haladdktalanul, de legkdsobb g napon betiil
elektronikus tton megkiildi a Koordinril6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltat6si szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janurir 01. napj6val kezd6d(j hat6llyal, hardrozott id,6rc,2029.
december 31, napjriig k6tik.

Felek a szerz5ddst kdz6s megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgdltatdsiszerz6d6s megsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerz6dds megszrinik
a/ a benne meghat6rozott id6tartam lejdrtrival,
b) a Kdzszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megsziin6sdvel,
c) el6lkissal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6d6tt meg,
d) felmonddssal
e) a felek kdzds megegyezdsdvel.

l3.r- Az onkormdLny zzt a klzszolgriltatrisi szerz<id6st a polgiiri rdrv6nykcinyvben
meghatarozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6tiat6- a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgriltatris elkit6sa sorrin a k6myezet vddelmEre vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a ra vonatkoz6 hat6s6gi d6nt6s el6ir6sait srilyosan megs6rtette, 6s
ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger<isen megiillapitotta;

- a szerzoddsben meg6llapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don sirlyosan
megsdrtette;

- a hulladdkgazdrilkodrisi kcizszolgriltat6si szerz<jddst az onkormrinyzat felmondja, ha a
Kdzszolgriltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel rugy ."gf.i"ioregi
vdlemdnnyel.

!3.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgriri Tdrvdnykdnyvben meghatiirozottakon trilmen6en a
kdzszolgrlltat6si szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorm6nyzat a kdzszolgdltatriii szerz6d6sben meghatarozott k6telezetts6gdt - a
Kdzszolgriltat6 felsz6litrisa ellen6re - srilyosan megsdrti, 6s ezzel a Kozszolg6lLt6nak
kdrt okoz, vagy akadAlyozza a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszo196ltatris teljesft6s6t; vagy- a kdzszolgdltatrisi szerz6dds megkcit6s6t k6vet6en hatriiyba ldpett jogszabrliy a
kdzszolgdltatrisi szerz<id6s tartalmi elemeit rigy v6ltoaatja meg, 

" ii,gy u. u
Kdzszolgriltat6nak a hulladdkgazdrilkodrisi krizszolgriltatris szerz<iddsizeli ieSe.itese
kdrdbe tartoz6 l6nyeges ds jogos drdekeit jelent6s m6rtdkben s6rti.

l3:3 Ha a hullad6kgazddlkod6si szerz<iddst a k6zszolgiiltat6 felmondja, a telepiil6si
dnkorm6nyzat halad6ktalanut gondoskodik az tj klzszolgiitat6 kiv6lasarisrirol.
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A fentiek teljesiildse eset6n a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a K6zszo196ltat6 a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgdltatast v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az dnkorminyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illewe, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kdzszolgAltatasi dij 5}%-inak
megfelel6 meghitsulasi kdtbdr fizetds6re kdteles.

14. Eljrirds a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsztindse vagy megsziintetdse eset6n a KozszolgAltat6 az ij
kdzszolg6ltat6 kiv6lasa6saig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgiiltat6st vriltozatlanul ell6tja.
A hutlad6kgazd6lkodrisi kdzszolgriltat6si szerz6d6s megsziin6se eset6n a kiizszolg6ltat6s
elldtrisdval kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilviintart6sait a K6zszolg6ltat6 a

telepiitdsi 6nkorm6nyzatnak a kdzszolg6ltatrisi szerzcid6s megszrin6se napjrin 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egym6s kdzdtti t6rgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyal6s ritjrin 60 napon beliil nem tudj6k rendemi, a bir6s6gi

etj6rris tefolytatris6ra a Pdcsi Jri,r6sbir6s6g, illetve 6rt6khatdrt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k

ittetdkess6g6t kdtik ki.

16. 6rtesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kiivetel6st (rasba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesites6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm 6ny zat r€szdrbl :
ndv: Czifra Ldszl6n6 polg6rmester
telefon: 06-73/5 10-005
e-mail : pol garmester@szentegat.hu

a Ktizszo196ltat6 r6szdr6l:
n6v: Bir6 Peter tigyvezet6
telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszamiit stb.) a Felek kizit'llag a

szerz6dds teljesit6sdvel 6sszeffigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egy6b jogos drdekek drv6nyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sor6n a

kapcsol6d6 j ogs zab|lyok 6s adatv6delmi szabiilyzataik rendelkezdsei szerint jdmak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazd{lkod6siProgram
A Kdzszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt

keretfben megval6sul6 l6tesitmdnyeket 6s eszkdztiket a kdzszolgeltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatarozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6dds brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szeN, vagy hat6srig vagy bir6srig
annak drvdnytelensdgdt rillapitja meg, [gy a szerz6d6s t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s
kik6nyszerithet6, kivdve, ha andlktl briLrmelyik F6l a szerz<id6st nem k6t6tte volna meg.
A jelen szerz6d6sben nem szab|lyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6k6l sz6lo 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 201 5. 6vi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a
Magyarorszig dnkormiinyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi clxxxx. t6rv6ny (Mdtv), valamint a
Polgriri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. dvi v. t6rv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab 6ly o k irany ad6ak.

Szentegrit, 20 19. 6v C*.9-..*kh6nap .. l*,. nup
D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikt6si 0t 52.

COgjqryz6kszam: 02{906.(556
Ad6sz6m: 11541fi7 -2-02

L-L
D6l-Kom Nonprifit Kft.

Kiizszolgriltat6
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