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HUL LAD T X CAZO A r., X O U A S T X O Z SZ O L GA L TA TA S I SZERZ,6 U N S

amely l6trejdtt egyr6szt: Szentkatalin Kiizs6g Onkormdn yzata
sz6khely: 7681 Szentkatalin, Fo u.47.
PIR sz6m: 334363
ad6sz6m: 1 5334369-l -02
kepviseli: Varga Eva polg6rmester
mint cinkorm 6ny zat (a to v6bbi akban : 6 n ko rm ri nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunr{ntrili Komm undlis Szotgiltat6
Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gfi Tirsasig
szdkhelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
cd gtr e gy zdkszdma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: 1 1 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /Pecs-K<ikdny Region6lis
Hul laddkke zelo Kdzpont/
KSH sz6ma: I I 541587-3 8 I 1-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter tigyvezeto
mint K0zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

m6srdszt:

- tovdbbiakban egyrittesen: Felek - kcjzott az alulirott helyen 6s napon az alibbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen krizszolg6ltat6si szerz6dds megkdt6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszeru6sekrSl sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerz6si
drt6khat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drtdkhat6rok);

b) akozponti kdlts6gvet6srol sz6l6 t6rv6nyben meghatirozott kdzbeszerz6si ds koncesszi6s
beszerz6si drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti drt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatarokat a kdzponti
kolts6gvet6srol sz6l6 tcirv6nyben dvente kell meghatfuozni. Az egyes beszerz6si taigyak
eset6ben alkalmazdnd6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiroiott -
uni6s ert6khat6rokat a mindenkori kdlts6gvet6si t<irv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becsiilt 6rtdke olyan szerzodls eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott id6re, ndgy 6vre vagy ann6l rrividebb id6re kdtendo szerzodds esetdn a
szerzodd s i d6tartama al atti el I ens zol giitatis ;

b) hatitrozatlan idore kdtdtt szerz6dds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re k6tend6 szerzod1s
esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kcizt6rsas6g 2019. 6vi kdlts6gvet6serol sz6l6 2018. 6vi L. t<irv6ny 72. g (l)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kozbeszeizdsi
6rtdkhat6r 2019.janu6r l-jdt6l szolgiitatits megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si eljarrls
hatiiya al6.
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Szerz6do Felek a telepiil6si hullad6k gyrijtdsdre, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6

krizszolg6ltat6s folyamatoss6gdnak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sdra az alSbbi szerzod6st kotik meg:

l. A, szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi 0nkormdnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kdrdben

ell6tand6 helyi 6nkorminyzati feladatok kozd tartozik ki.ilonosen a hulladekgazdrilkod6s 6s a

k<irnyezet-eg6szs6gtigy (k<iztisztas6g, teleptildsi kdmyezet tisztasdgilnak biztosit6sa, rovar- ds

16gcs616irt6s).

Ahullad6krol sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (atovdbbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse

szerint a telepiil6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kdzszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerz6d6s rid6n biztositja.

sz. hatdrozata alapj an j <itt l6tre.

1.3. A jelen szerzodl,s cdlja, hogy Szentkatalin Kozsdg kdzigazgatdsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhas zndl6) keletkez6 teleptil6si szilard hulladdk kezel6sere fenn6ll6 kcizszolg6ltatfssal

kalcsolatban - a hat6lyos jogszabdlyoknak megfelel6en az Onkorminyzat ds a

Kiizszolgfltat6 krizdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezetts6geit szabillyozza.

2.

2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az al6bb meghatdrozott feladatok

elv69z6s6vel:
Szentkatalin Kozs6g kozigazgat6si terulet6n a telepiildsi hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyezds

c6ljtib6l trjrt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rdgzitett idotartamban, valamint

keiel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6sdval - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdillkod6si Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak igdnybev6tel6vel-, k6zszolg6ltatrlsi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, sz6llit6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitris 6vente 1 alkalommal
- elktilonitett /szelektiv/ hullad6kgytijtes

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvdgzdset2020.janu6r 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgilltat|, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabfllyoknak 6s az <inkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult

Szentkatalin K<izs6g kdzigazgat6si tertileten a telepi.il6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6sere

ir6nyul6 kozszolg6ltat6sok ell6t6sara.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: telepi.ilesi hullad6k gyujt6s6re 6s kezel6sere iranyul6

k6zszolgSltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6

ahbztartfusi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Szentkatalin Kdzs6g kiSzigazgatdsi
tertilet6n.
A kdzszolg6ltatris kdrebe tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcikdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy ifirak6iillom6son, illetve m6s, krirnyezetv6delmi, mrikdd6si
engeddllyel rendelkezo hulladdkkezelo l6tesftm6nyben.

3. Az Onkorm6nyzat kiitelezetts6gvillal6sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban frt kdzszolg6ltat6s ell6tiis6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorm inyzat kdtelezetts6get v6llal :

- a kozszolgilltatis hatdkony 6s folyamatos ellitdsithoz a Kiizszolghltatil szdmdra
sztikse ge s inform6ci6k 6 s adatok szolgtitatdsdr a,

- a kcizszolg6ltat6s kor6be nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si tev6kenysdgek
kozszo I gtiltat6ssal trjrt6no o sszehangol6siinak elosegit6s6re,

- a k<izszolg6ltat6snak a teleptl6sen vegzett m6s krizszolg6ltat6sokkal val6
o sszehangol6s6nak e16segf t6sdre,

- a Kiizs zolgiltat6 kiz6r6lagos kozszolg6ltat6si j og5nak biaosit6s6ra,
- a teleptil6s krizszolgrlltat6s igdnybev6teldre kritelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

ndv - 6s c imj e gy z6k ifiadisir a, adate gy ezet6 sre,
- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltaddsdra,
- az Onkorm6nyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biaositott dijkedvezmeny vagy

mentessdg miatt felmeriilo kdltsdgek megteritds6re a Koordin6l6 szerv szdmdra,
- a teleptildsi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sztilititsdra, kezel6sdre

szolg6l6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghatttrozirsitra. Ennek keret6ben kijekili - a

Kiizszolgfltatrival egyeztetve - azokat a gyujt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolgirltat6 6tvegye kciztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Ktizszolgiitatf 6ltal alkalmazott gepjil:rmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szdmhra megfelelo ritviszonyok biztosit6srira, (kiikin<is
tekintettel a teli h6- 6s sfkoss6g-mentesitesre, valamint a k<izirt tirszelv6ny6be bel6g6
fairyak lev6g6sara),

- akozszolgSltatrisi szerz6d6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. A Kdzszolgrlltat6 kiitelezetts6gei :

4.1.
a) A krizszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hit*artdsban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udulo ds idoszakosan haszndlt ingatlanok esetdben az elliltdsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdszere azdves hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgiltat6si dij 50%-at kellmeg6llapitani.)

ii. Elkiilcinitettengyrijtdtthulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
t<irt6n6 <isszegytij t6s6r6l, elszdllit6s6r6l 6s kezel6sdr6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezohdztartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
<isszegytij t6s6rol, elszrillit6s6r6l ds kezelds6rol.
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- Az 6ltala tizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladek
atv6teldrol, <isszegyrij tds6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- kdnyvelds, sz6mvitel, bdrsz6mfejt6s
- adminis ztricio, nyilviintart 6s, adatbdzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatrls

c.) az Onkormhnyzattal egyiittmtikridve a fogyaszt6k szAmira kdnnyen hozzirferhet|
iigyfelszolg6lat 6s tdjekonatirsi rendszer mtikddtet6se (Krizponti iigyf6lszolgiiat cime: 1632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakossdgi ti$€koztatds.

4.2. A Kiizszolgfltat6 k<itelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akdzszolgirltat6s folyamatos ds teljes k<ini ell6t6sara,
b) akozszolgdltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisig szerinti teljesitdsdre,
c) a kdrnyezetvddelmi hat6s6g rlltal meghatiirozott minositdsi osztdly szerinti

k<ivetelm6nyek biaosit6s6ra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkodrlsi
kdzszolg6ltatdsi szerziSd6s hat6lyossdg6nak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a k<izszolg6ltatfs teljesit6s6hez sztks6ges mennyis6gti 6s minos6gri j6rmti, gep, eszkoz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sztiksdges ldtsz6mri 6s kdpzetts6gri szakember alkalmazisira,

e) a kozszolg6ltatds folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesft6sdhez sziiksdges
fej leszt6sek 6s karbantartiisok elv6gz6s6re,

0 a kozszolgdltatris krir6be tartoz6 hullad6k kezel6sdre meghatiirozott helyek 6s

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntartdsi rendszer mtik<idtet6sdre ds a kdzszolgriltat6s teljesit6s6vel dsszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6sdre,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz es folyamatos

mtik<idtet6 s6hez sztiksd ge s fe lt6te lek bizto sit irsir a,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra k<innyen hozziferhet6 figyf6lszolg6lat 6s tdjekoztatiisi rendszer

mtikodtet6sdre,
j) a fogyaszt6i kifogrlsok 6s dszrevdtelek elint6zdsi rendjdnek meg6llapit6s6ra,
k) a tev6kenys6g ell6trisahoz szi.iks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi ktirben bek<jvetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6sere,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtdsdhez az ingatlanhaszn6l6 legallbb 2 kiilcinbcizo
tirmdrt6kti gyrij t6ed6ny k<iztil v6l aszthas son,

m) tdbblethulladek elhelyez6sdt szolg6l6, a K<izszolg6ltat6 altal biztositott zs6k
forgalmazdsira,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s ldtesitm6ny 6llomany6nak
haszndlathra.

A K<izszolgdltat6 hullad6kgazd6lkodSsi enged6ly6nek szdma: OKTF-KP 12538-1012016,
PE/KFT/6 0 55 -3 I 20 17, PE/KTFO I | 5 5 -7 I 2018, PE/KTF O I 003 63 -2 I 20 19.
A Kdzszol g6ltat6 megfelelos6gi vdlemdnydnek szitma; KP-38633- 5 12019.
A Krizszolgriltat6 minosit6si engeddlydnek szitma; PE/KTFO 105727-212019.,
P E/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., p E/KTF O I 0 67 48 -2 I 20 t9 .
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5. Mentestl a Kdzszolgiltatd, a 4.1 pontban meghat6rozott kdtelezetts6g6t6l vis maior esetdn,
toviibb6, ha az Onkormiinyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
titviszonyokat 416- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a
Ktizszolgdltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6sdt biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akadrlly elh6rul6s6t kdveto legkdzelebbi sz6llit6si napon kriteles
szolgdltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt szdllft6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti teleptil6si hullad6k elsz6llitiisdra is.

6. A Kiizszolgriltatti jogosult megtagadni a hulladdk elszfllitrls6t:
- az <inkormrinyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro trlrol6ed6ny kihelyez6se esetdn,
- ha a tarol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpit6si tormel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 ffiyd5, nagyobb terjedelmii, srilyri tdrgy, amely veszllyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendezdst, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a
kcirnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvdnyos, zdrt t6rol6eddnyben, illetve nem a Kozszolgilltat6t6l
v6s6rolt jel zett zsitkban kertil kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a trirol6ed6ny kciriil szabiiytalanul, annak mozgatiist 6s tirit6st akadiiyoz6 m6don
t0bblethulladdk kertilt kihelyezesre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetesre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rtil6se esetdn.

7. Az alv{llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alviilalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltat6 az
alvrlllalkoz6 ig6nybev6tel6t kriteles az Onkorm hnyzat szdmirabejelenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alvrillalkoz6 tev6kenysdg6drt a Ktizszolgditatd rigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolgdltatis teljesit6s6vel risszefiiggo adatszolgriltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltatil az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elktildnitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltatiisi teriiletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanftott teleptil6si hulladdk mennyis6g6t.

9. A kdzszolgaltatds igdnybev6tel6re kdtelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesitdsdvel
kapcsolatos min6s6gi eszrev6teleit, kifogrisait irrisban a Kiizszotgiltatil szdkhely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kdzszolgiltatrl
kriteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kriteles a
Kiizszolgr{ltat6 kdrnyezetszennyez€,s eset6ben, ha az a kdzszolgriltatrisi tev6kenys6gdvel
okozati <isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 4,szrevdtel az Onkormrinyzat helyi
hulladdkkezeldsi k<izszolgdltat6s rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kiizszolg6ltat6 30 napon beltil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az On ko rm 6ny zathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgriltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es Kozmti-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6televel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapida meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlarri hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keretdben az itllam beszedi
a k<izszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolg6ltatrlsi dij meg6llapitdsiert felelos miniszter 6ltal meghatArozott szolg6ltat6si dijat,
Az iilan e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepiil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdrenek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij feloszt6sdnak elvet. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben dllapida meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolgdltatisi dijat.

10.2

A k<izszolgitltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapitrisa aHt. 46-48.$ es 91.$,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelelSen t<irt6nt.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirft6si dij
Gt)

60 liter* 48,-
80 liter 79,-
1 10 liter 88.-

*a385/2014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszeriien haszrdl6 term6szetes
szemdly ingatlanhaszn616 resz5re, a telep0ldsi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolds alapjrin.

T<ibblethulladdk gyrijt6s6re szolg6l6 zs6k 6ra: 3 61,- Ft+Afaldb.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Eddnymdret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(Ft)

I 10 liter 98.-
l20liter 107.-
I 100 liter 985.-

Eddnymeret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(Ft)

I l0 liter 88,-
120 liter 104,-
1 100 liter 953,-
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Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
ApA tOrveny rendelkez6seinek megfeleloen j5rnak el.

I 1. A[am i hullad6kgazd 6lkodisi kiizfetadat-elk{tris
11.1 Az 6llami hullad6kgazddlkod6si kdzfeladat ellitt6s6ra letrehozott szervezet
kijel<il6sdr6l, feladatk<ir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat5si
kcitelezettsdgek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. g (l) bekezddsben
meghatdrozott feladatokra Koordinrll6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 ds Vagyonkezell Zirtk<inien Mrikdd6 R6szvdnyt6rsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kOzszolgdltat6si dijakra vonatkoz6 szimlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezdese szerinti adatszolgitltat6s alapjan iilitja ki. A kdzszolgilltat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolgilltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgdltat6ssal
6rintett ingatlanhasznii6 tekintet6ben a Koordinrll6 szerv iital legut6bb kiszimlilzott
kcizszolg6ltat6si dij16l rillit ki szhmlit. Az ezzel <isszefliggdsben keletkezo dijkonekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezettseg a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolg6ltatilsi
dijktilrinbtizet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolgiitatitsi dijba besz6mitja. A kcizszolgiitato hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezm6nydrt akozszolgitltat6t terheli a feleloss6g,

ll.3 A Koordinill6 szerv az Adatkorm.rend, 20. S (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrlsb6l
kiindulva meg6llapitj a az;on ingatlanok kdrdt, amelyre nincs kdzszolgiiltat5si dijfizetds
meghatdrozva az adatszolgiiltatiisban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszefiigg6sben teljesit6s trirtdnt. A Koordiniil6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6stigt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgitltatesb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordinil6 szerv megki.ildi a
kdzszolg6ltat6nak, es felhivja a kozszolgiitatot, hogy a megktildcitt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az drtesitds kez)tezveteldt k<iveto 8 napon beltil.
A konekci6t kdvetoen - a kdzszolgiitat6 eltdro adatszolgSltatiisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kri zs zo I g 6l t at6s i d ij at az ingatlantu I aj do no sn ak szimlinza ki.

ll.4 A Koordiniil6 szerv a kiszrimldzott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6rid6n beltil ki nem
frzetett ko zs zo I g 6ltat6s i dij behaj tris a 6rdekdben int6 zke dik.

I1.5 A Kcizszolg6ltat6 reszere akozszolgitltatrisi szerzoddsben rdgzitett feladatok elkit6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdiikodirsi kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
mini szter riltal meghatirozott szol g6ltatdsi dij at fi zet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6tSs6rt felel6s Sltai kiadott
telies{tdsigazoldssal igazolja, hogy a klzszolgdltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertlt fel. A teljesit6sigazol6snak a kcizszolgiitat6 iital a Koordinril6 szerv rlszdre a
rendszeres adatszolgiiltat6s keretdben trirt6n6 megkiild6s e a szolgirltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesit6sigazol6st aKozszolgiltat6 rcsz€re a teljesitdssel 6rintett
idoszakot kciveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
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kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a k<izszolgriltat6 jogosult az ezzel

kapc so latban keletkez o kir 6t az Onkorm hny zat fel6 6rv6ny esiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazddlkod6si kcizszolg6ltat6s teljes kcizvetlen k<iltsdge

megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesitesdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kozszolgiltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordindl6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgdltat6si szerzSdds Ht. 92iB. $ (2)

bekezd6s szerinti me gfelel6 s egdt vizsgitlja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapj6n az OnkormAnyzat akozszolg6ltat6si szerzodest

annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t kcivetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6szere.

12. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napjrival kezdodo hat6llyal hat5rozott idore, 2029.
december 31. napjfig kiitik.

Felek a szerz6d6st k<izos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se
A krizszolg6ltat6si szerz6d6s megszrinik
a) a bewrc me ghatilrozott id6tartam I ej 6rt6val,
b) a Kdzszol gf ttat6 j o gut6d n6 lkiil i me g sztind s6ve l,
c) el6ll6ssal,haateljesit6s m6g nem kezdodott meg,

d) felmonddssal
e) a felek kdzris me gegyez6sdvel

13.1 Az Onkorm6nyzat a krizszolg6ltat6si szerz6d6st a Polg6ri Torv6nyktinyvben
meghatirozott felmond6si okokon tirlmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgilltato

- a hullad6kgazdrllkod6si krizszolgrlltat6s elLit6sa sor6n a kcirnyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d<int6s eloir6sait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6sdg vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;
- a szerzod6sben meg6llapitott kdtelezettseg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette;
- a trullad6kgazd6lkod6si kcjzszolgilltatdsi szerzod6st az Onkormdnyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Tcirv6nyk<inyvben meghatarozottakon trilmen6en a

kdzszolg6ltatbsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
- az Onkormrinyzat a kdzszolg6ltat6si szerzodesben meghat6rozott kdtelezetts6get - a

Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sirlyosan megs6rti, 6,s ezzel a Kcizszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akadillyozza a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6sdt; vagy

- a kdzszolg6ltat6si szerzodes megk6t6sdt kdvetoen hat6lyba ldpett jogszabrily a

krizszolg6ltat5si szerzod6s tartalmi elemeit ,igy viitoztatja fl€g, hogy az a
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Kdzszolgdltat6nak a hulladdkgazdhlkodhsi k<izszolg6ltatSs szerz6d6sszeni teljesit6se
ktir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st a kdzszolgdltat6 felmondja, a telepiil6si
onkorm6nyzathaladektalanul gondoskodik azij kcizszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljesiildse esetdn aklzszolgitltatrisi szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Krizszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13,4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodds
neki felr6hat6an sztinik meg, az 0nkorm6ny zat az dves kdzszolgriltatrlsi dij S}Yo-inak
megfelelo meghirisul6si kdtb6r fizet6s6re koteles.

14. Eljirfs a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolg6ltat6si szerzod1,s megsztindse vagy megsztintetdse esetdn a Kdzszolgaltat6 az ij
kcizszolg6ltat6 kivtilasztilsiig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgilltatiist viitozatlanul ell6da.
A hullad6kgazditlkodirsi krizszolg6ltat6si szerzodls megszrin6se eset6n a kcizszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban ldvo iigyek iratait ds nyilv6ntart6sait a K<izszolgiitat6 a

teleptilesi cinkorm6nyzatnakakozszolgtitatilsi szerz6dds megsztin6se napjan ittadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egym6s k<iz<itti t6rgyal6sok
soriln igyekemek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tirgyalils ird6n 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6srlgi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve drtdkhatrirt6l fiigg6en a P6csi T<irv6nysz6k
illet6kess6gdt k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kcjvetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat r6sz6rol:
n6v: Varga Eva polg6rmester
telefon: 731378-721
e-mail : polgarmester@szentkatalin.hu

a Kiizszolg filtati r6sz6rol :

nev: Bir6 P6ter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cfmdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodds teljesitds6vel cisszefiiggS kapcsolattart6s c6ljdb6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se drdekdben jogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a
kapcsolod6 jogszab6lyok 6s adatvddelmi szabl,lyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.
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17. Mecsek-Driva HulladfikgazdiikoddsiProgram
A Krizszolg6ltat6 kciteles igdnybe venni a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesftm6nyeket 6s eszkoz<iket a k<jzszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.
Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsuklsi Tan6cs hatdrozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sig vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja ffieg, rigy a szerziidl,s tdbbi rdsze 6rvenyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fel a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.
Ajelen szerzod6sben nem szabllyozott kdrdesekben elsosorban a hullad6krol sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerzdsekr6l szol6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a
Magyarorsziig tinkormilnyzatair6l szolo 2071, 6vi CLXXXX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a
Polgari Torv6nykcinyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tcirvdny (Ptk.) rendelkezesei, illetve a vonatkoz6
ilgazatij o gszab6lyok irrinyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegy ezot, j 6vahagy6lag irj 6k al6.

Szentkatalin, 2019. 6v t-r-a-n-*-r' h6nap (f,' naP ,#;[!H3ir_ffiTl[-
c6sicvvz6kszil;or1#--r%1u*
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Szentkatalin Kiizs6g Onkormdnyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgr{ltat6
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