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HULLADEKGAZDALKOOASI XoZSZOLGALTATAST SZTNZ6NNS

amely Idtrej6tt egyrdszt: Szulimrin Kiizs69 6nkorm finyzata
sz6khely: 7932 Szulimin, Zinyi t6r 27 .

PIR sz6m: 334967
ad6szim: 1 5334967 -l -02
kdpviseli: Bedo Istvrin polgiirmester
mint rinkormiinyzat (a toviibbiakban : 6nkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6nttli Kommun6lis Szol96ltatri
Nonprofi t KorLitott Felel6ss69fi T6rsas6g
sz6khelye: '1632 Pecs, Sikl6si [r 52.
cd gj e gyzdksziim a: 02 -09 -O 645 5 6
ad6sziima: | 1541587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ szima: I 00468989 /Pecs-Kcikdny Region6lis
Hulladdkkezel<i K6zpont/;
KSH szrima: I1541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Kcizszol96ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltatri

mds16szt:

- . - 
tovribbiakban egytiftesen: Felek - kdz,tt az alulirott heryen 6s napon az ariuJbtfeltetelek mellett:

Szerzod<i felek jelen kcizszorgi tatiisi szerzcidds megk6tdsekor figyelembe vettdk akd'zbeszerzdsek6l sz6l6 2015. dvi cXLIII. tv. rs. g-at, mery szerint a kcizbeszerzdsidrtdkhatiirok:

. af..eur9o1i uni6s jogi aktusban meghatarozott krizbeszerzdsi ds koncesszi6s beszerzdsidrtdkhatdrok (a tov6bbiakban: uni6s drt6kharrirok);

. b) a kitzponti ktilts6gvetdsr<il sz6l6 tdrvdnyben meghatarozoft k<izbeszerzdsi ds koncesszi6s
bes^zerz6si 6rtdkhatrirok (a tovribbiakban: nemzeti ertd"khatrirot;.

(3) Az egyes beszerzdsi tiirgyak esetdben
kdltsdgvet6sr<il sz6l6 t<irvdnyben dvente k
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerint

at6s becsiilt 6rt6ke olyan szerz<idds eset6ben.

rdvidebb id6re k6tend<i szerzodds eserdn a

ndgy dvndl hosszabb id6re kdtendo szerzldes
rosa.

tarsasdg 2019. 6vi kdlt I sz6l6.2018..dvi L. t6rvdny 72. g (l)ti. hogy a Kbt. 15. g (l b) ponqa szenntr nemzeti kcizbeszerzesijanurir I _j6trit szolgiiltat endeldie esetdben: I 5,0 milli6 forint.

Felek megrillapitj6k, hogy fentiek arapj6n jelen szerz<idds nem esik a kdzbeszerzdsi eljririishatrilya ald.
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Szerz6do Felek a telepiildsi hulladek gy[jtdsdre, szrillitiisra 6s kezeldsre vonatkozo

k6zszolg6ltat6s folyamatossdgrinak biztositiisa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6dtr

jogok 6s kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormdnyzati rendelet

vdgrehaj trisriLra az ali$bi szerzod6st kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorsz6g helyi Snkormanyzatair6l sz6t6 201',I. 6vi clxxxx. t6rv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerinia helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k<ir6ben

ellatand6 helyi dnkormrinyzati feladatok kdz6 tartozik kiildncisen a hutlad6kgazdrilkodris ds a

kdmyezet-eg6szs6giigy (k6ztisztasag, telepiil6si k6myezet tisztasaganak biztosit6sa, rovar- ds

r6gcs616irtas).

A hulladdkr6l szolo 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Ht') 33. $ (l) bekezd6se

szerint a telepiil6si tinkormdnyzat a hultad6kgazdalkod6si k6zszolg6ltat6s elliitaset a

ktrzszol96ltat6val kdr6tt hulladekgazddlkodasi kdzszolg6ltat6si szerzod6s rltjrln biztositja.

l.2.Jelenszerzod6sazOnkorm6nyzatKepvisel6-testiilete2l/2019(V.15.)Kt.sz.hat{rozala
alapjrin jdtt l6tre.

limdn Kclzsdg kdzigazgatiisi teriileten az

hasznril6knril (a toviibbiakban egytitt:

ulladdk kezelesdre fenniill6 kdzszol96ltatdssal

megfeleloen - az Onkorm 6nYz es a

ait 6s kdtelezetts €geit szabdlyozza'

2.
i.t. o, Onkorminyzat rnegbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghatarozott feladatok

elv69z6sdvel:
Szutimrin Kozs6,g kozigazgatasi tertiletdn a telepiil6si hullad6k begyiijtds6vel 6s elhelyezds

"e-tlaiOt 
,tinenO l"ndrri."i 

-"irrritlitris6val 
a szerzod6sben r6gzitett idotartamban, valamint

kezelds6vel6srirtalmatlanit6se,al.aMecsek-DrdvaHullad6kgazd6lkodiisiProgrameszkciz-
Jr lji..r,_e.valomiinyrinak ig6nybev6tet6vel-, kdzszolgiiltatasi szerz6dds keretdben:

- vegyes hulladdk gyiijt6se, szallitasa, kezel6se heti 'l alkalommal

- lomialanitrls 6vente egy alkalommal
- elkiil6nitett iszelektiv/ hullad6kgyrijt6s

2.2.AK6zszolg6ltat6a2.l.pontbanmeghatarozottfeladatokelv6gz6s6t2020.janurirl-j6n
megkezdi.

alapj6n a Kiizszolgiltatri' a Ht'-ben' illetve az ide vonatkozo

tifr'o..,iny'uti ren"deletnek megfelel6en kilirolaeo;a1 jogosult

-guttlui t"ttit"t6n a teleptil6si hulladdk gyiijt6s6re 6s kezel6s6re

iranyu16 kdzszolgiltatdsok ell6tasdra'

atiis megnevez6se: telepiil6si hullad6k gnijt6s6re 6s kezel6s6re 
,iranyul6

feladatokellitasa,amelykiterjedanemterm6szetesszem6lyingatlanhaszn6l6
laddkhoz na.ontO iUtaiet rdsz6t k6pezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht 39'$ (3)

bekezdds6re tekintettel.

Akozszolgtiltatastetjesitesdnekteriiletikiterjed6se:SzulimiirrK6zs6gk6zigazgatilsitertilet6n.
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A ktizszolgdltatris kdrdbe tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezeldse: a K<ik6nyi Regionrilis
Hulladekkezeki Krizpontban vagy iitrak66llomiison, illetve m6s, krimyezetv6delmi, mfikrtd6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezel<i ldtesitm6nyben.

3. AzOnkorm:lnyzatkiitelezetts6gvdllal:isa

3.1. Az dnkorminyzul a 2. pontban irt kdzszolgiiltaUis ellitas6ra a Kiizszolgiltatrinak
kiziir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorm:lnyzat kdtelezettseget vrillal:

a) a k<izszolgiiltatiis hatdkony ds folyamatos elliidsiihoz a Kiizszolg6ltat6 szAmira
sztiksdges informrici6k 6s adatok szolgiiltatiisiira.

b) a krizszolgiiltatiis kdr6be nem rartoz6 hulladdkgazddlkodtlsi tev6kenysdgek
kdzszolgdltatiissal tdrtdn6 Osszehangoliisrinak e16segit6s6re,

c) a k<izszolgiiltatrisnak a telepiildsen vdgzetl miis ktizszolgiiltatiisokkal val6
cisszehangol:isiinak el<ise git6s6re,

d) a Kiizszo196ltatri kizri,r6lagos ktlzszolgriltat6si jogrfurak biztositrisam,
e) a teleptil6s kcizszolgiiltat6s igdnybevdteldre kritelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoziisiiban

n6v- ds cimjegyzdk 6tad6sera, adategyezetesre,
f) kedvezmeny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tadesAra,
g) az Onkormrinyzat altal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 ktilts6gek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szdm6ra,
h) a telepiildsi igdnyek kieldgit6sdre alkalmas hulladdk gyiijtds€re, sziillidsAra, kezeldsere

szolgril6 helyek es ldtesitmdnyek meghatbrozitsitra. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kiizszolgrlltat6val egyeztetve - azokat a gytijt<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kcizszolgriltat6 dtvegye kdztertileten a hulladdkot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolg:iltat6 riltal alkalmazott g6pj:iLrmiivel nem tud behajtani,

i) a hulladdkszallit6 jarmri szdrn6ra megfelel6 utviszonyok biaositdsara, (kiilonds
tekintettel a t6li h6- ds sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdzrit iirszelvdny6be bel696
faagak I evrigrisrira),

j) a krizszotgdltatiisi szerzod6s kdzzetdtel6rol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyiijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6s6rol.

4. AKiizszolgdltatt6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) Ak<izszolgiiltatogondoskodik:
- A hiiatartiisban keletkezo:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiilo es idoszakosan hasznilt ingatlanok eset6ben az elli,tcirsi id6szak 6 h6nap rlprilistol
szeptemberig - ahol a Ht. 47.S (4) bekezddse alapjhn az ingatlanhaszndl6k r6sz6re az dves
hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgaltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiilonitetten gytijtdtt hulladdk
iii. Lom hullad6k dvente egyszeri alkalommal

t6rt6no cisszegyfljt6sdrol, elszrillitrisrir6l 6s keze16s6r6[.

A gazd6tkod6 szervezetekndl keletkezo hriatartrisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
Osszegyr.ijt6s6rol, elszellitasar6l es kezeldsdrol.

- Az iilala iizemeltetett hulladdkgyrijt6 ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hulladdk
ritvdteldr6l, cisszegyiijtds6rol, elszrillitris6r6l 6s kezel6sdr<il.

b) Adminisztrativ feladatok: 
3
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kcinyvelds, sziirnvitel, bdrszrirrnfej tds
adminisztrrici6, nyilviintartas, adatbrizis-kezelds
jogi ugyvitel
adatszolgdltat6s

c.) az Onkormdnyzattal egyiittmiik<idve a fogyasa6k sz6mdra kdnnyen hozziifdrheto
iigyfdlszolgdlat ds tiijikoztatasi rendszer mtlktidtetese (K<izponti iigyfdtszolgiittat cime:7632
P6cs. Sikl6si u.58.), valamint a kcizszolgiiltatassal kapcsolatos lakossrigi tiijdkoztatris.

4.2. A Kiizszolglilta t6 kdtelezetts6get vril lal rovabbri:
a) a kozszolgitltatiis folyamatos ds teljes k<ini elldtas6ra,
b) a kdzszolgiiltatiis meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesit6sdre,
c) a kdmyezetvddelmi hat6seig riltat meghatiirozott min6sitdsi oszaly szerinti

k6vetelm6nyek biztositiisiira ds a min6sit6si engeddly hulladdkgazdrilkodrisi
kdzszolgeltatasi szerz<idds hatiilyossrigiinak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kcizszolgriltatiis teljesit6sdhez sziiks6ges mennyisdgii 6s min6s6gii j:irmti, g6p, eszkciz.
berendezds biztositesera, a sziiksdges Idtszrimri 6s k6pzettsdgii szakember alkalmaziisdra,

e) a krizszolgriltatiis folyamatos, biztonsiigos ds bovithet6 teljesitds6hez sziiksdges
fej leszt6sek 6s karbantartiisok elvd9z6s6re,

f) a kcizszolg6ltatds k<irdbe tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghatdrozott helyek es
l6tesitm6nyek igdnybevdtel6re,

g) nyilviintartrisi rendszer miiktjdtetdsdre ds a k<izszolgriltatris teljesitesdvel <isszefiiggo
adatszolgriltatiis rendszeres teljesit6sdre,

h) a nyilviintartrisi, adatkezeldsi 6s adatszolgdltatiisi rendszer l6trehoz6sdhoz ds folyamatos
miikddtetds6hez sziiksdges feltdtelek biztosit6siira,

i) a fogyaszt6k sz6mrira kdnnyen hozziflrhelo iigyf6lszolgdlat 6s trij6koztatrisi rendszer
mrikddtetdsdre,
a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrevdtelek elintdzdsi rendjdnek megrillapit6srLra,
a tevdkenys6g elliitiisiihoz sziiks6ges biztositrissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrljt a felekissdgi k6rben bekdvetkezett Onkorm6nyzatnak okozott esetleges kdrok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 tegakibb 2 kiit<tnbiiz<i
iirmdrtdkti gytij toeddny k<iztil viilaszthasson,

m) ttibblethullad6k elhelyezdsdt szolgat6, a K<izszolgiiltat6 riltal biztosirott zsiik
forgalmazdsiira,

n) a Mecsek-Drriva Hulladdkgazdrltkodrisi Program eszkciz- ds l6tesitmdny iillomrinyiinak
haszndlat6ra.

A K<izszolg:lltat6 hullad6kgazdrilkodriLsi engeddly6nek szrirna: oKTF-Kp/253g-10/2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, PE|KTFO/I55-7/2018, PE/KTFO/00363_2t2019.
A Kcizszolgdltat6 megfeletosdgi v6lemdnydnek sziima: OHKT - Kp/I731l-5/201g
A Krizszolgriltat6 min6sitdsi engeddlydnek sziima: pE/KTFOl0l064-6t2llg

5. Mentesiil a Kiizsz.olgdltatri a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezettsdg6t6l vis maior
eset6n, tov6bba ha az Onkormiinyzat nem biztosit az ingatlanok megkrize'iitdsdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan a kdzrit/, ameiy a
Kiizszolgdltatri gdpjrirmiiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biaosida. Ez esetben a
Kiizszolg6ltatri az akadirly elhrirukisrit kdveto legk<izelebbi szrillitdsi napon k<ireles
szolgiiltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt szrillitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri telepiildsi hulladdk elszritlitiisrira is.

6, A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hultad6k elsz6llitiisrit:

i)
k)
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- az tinkormenyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 tiirol6eddny kihelyezdse esetdn,

- ha a tArol6eddnyben a teleptl6si (kommunrilis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-,6pitdsi rdrmeldk, allati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, eleklronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, sflyri tri,rgy, amely veszelyezteri a
hultad6kszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott egeszsdget, vagy megrongrilhada a
gylijtoberendez6st, kezel<i berendezdst, illetve rirtalmatlanitesa soriin veszdlyezteti a
kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, ziirt tdrol6eddnyben, illetve nem a Ktizszolg 6ltat,6t6l
viisiirolt jelzett zsiikban kertil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly modon kerill kihelyez6sre, hogy a drol6ed6ny mozgar6sakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenndll (nem lezan, illetve sdrtilt eddny)

- ha a tiirol6eddny ktirtil szabrilytalanul, annak mozgat6st ds iiritdst akadeilyozo m6don
t6bblethullad6k keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a trirol6eddnyek jelzdse bevezet6sre keriil - a tiirol6eddnyek matricrijrinak
hiiinya, illetve sdriildse esetdn.

7. Az alvrillalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vdgezhetS tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgiltatri jogosult alvdtlalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgriltatd az
alvdllalkoz6 ig6nybevdteldt k6teles az 6nkormrinyzat szam6ra bejelenteni.
7.2. A Felek r<igzitik, hogy az alviillalkoz6 tevdkenysdgddrt a Kiizszolgdltatri fgy felet,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolg{ltat{s teljesitdsevel risszeffiggo adatszolgdltatiis biztosftiisa erdek6ben a
Kiizszolgiltatri az I ./ pontban meghat6rozott szol96ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6nta(asi rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltatdsi tertiletr6l elszrillitott
6s artalmatlanitott teleptildsi hullad6k mennyisdgdt.

9. A kdzszolgiiltatas ig6nybevdteldre kdtelezetteknek a kcizszolgiiltatris teljesitesevel
kapcsolatos min6segi dszrevdteleit, kifogrisait ir6sban a Kiizszolg:iltat6 szdkhelydre (7632
Pecs, sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6
kdteles azokat iriisban, l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzkeddsre k6teles a
Kiizszolgrlltatri kdmyezetszennyez€s eset€ben, ha az a kdzszotgiiltatiisi tevdkenys6gdvel
okozati 6sszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkormdnyzar helyi
hullad6kkezeldsi krizszolgriltatris rendjer<il sz6[o rendelet6nek rendelkezds6t kifogiisolja. a
Kiizszolgriltat6 30 napon beltil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidej[ 6rtesftdse melleu-
az Onkormrinyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgdltatdsdija
10.1. A hulladdkgazddlkodiisi kdzszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmii-
szabrilyoziisi Hivatal javaslat6nak figyetembevdteldvel az illetdkes miniszter rendeletben
rillapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 32/ A. $-a alapjrin az itllami huttad6kgazd6lkodrisi kdzfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a kcizszolg6ltatiisi dijat ds kifizeti a kdzszolgriltat6knak a hullad6kgazd6lkoddsi
ktizszolgriltatrisi dij megriltapit6sri6rt felel<is minisaer riltal meghatrirozott szolgAlhtasi dijat,
Az iillam e feladatainak elletesdra koordinril6 szewezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi kdzszolgriltat6, a teleptil6si dnkormiinyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodrisi
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds informdci6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatkcirdnek gyakorliisiihoz sziiksdges.
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A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kdzszolgdltatrisi dij feloszt6sifurak elv6t. A
minisaer a Koordin6[6 szerv javaslatrinak figyelembevdtel6vel rendeletben iillapida meg a
Koordinril6 szerv iiltal a krizszolgiiltat6nak fizetendo szolgaltatrlsi dijat.

10.2 A k6zszolgriltat6 6ltal alkalmazott k<izszolgriltatrisi dij megrillapitrlsa a Ht.46-48.9 ds

9l .$, valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdndnt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndldk dltal fizetendd lakossdei diiak:

A termdszetes szem6ly ingatlanhaszniil6k tekintetdben a kdzszolg6ltatrisi dijfizetdsi
kdtelezettsdget az Onkormrinyzat teljesiti.

'a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul Cs €letvitelszeriien haszn6l6 termdszetes

s ze m dly ingatlanhas zniio ftszerc, a telepillis i dnko rmiinyzat il ltal kiadon i gazol6s alapj dLn.

b) lpari (eazddlkodi szervezerek) dijai;
I l0literes eddny: 98,- Ft + AFA
I 100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)
120 literes eddny: 97,- Ft + AFA
1 100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tabblethutloddk gyiijtdsdre szolg6l6 zsi* ira:361,- Ft+Afaldb.

Szerz6do Felek az 6ltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
AFR+oru6ny rendelkez6seinek megfelel6en jrimak et.

ll. Allamihullad6kgazddlkoddsikiizfeladat-ell6tris
ll.l Az 6llami hullad6kgazddlkoddsi kdzfeladat elletAsera l6trehozott szervezet

kijel6l6s6rol, feladatkcir6r6l, az adatkezelds m6dj6rol, valamint az adatszolgriltatrisi
kcitelezetts6gek rdszletes szabiilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend ) 3. $ (l) bekezd6se alapjiin a Kormiiny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben

meghaterozott feladatoka Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodrisi
Koordiniil6 6s Vagyonkezelo Zii,rtkciriien MIkddo R6szv6ny'tiirsasdgot je16lte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgeltatasi dijakra vonatkoz6 szriml6,kat az Adatkorm.rend.
20.9 (1) bekezddse szerinti adatszolg6ltat6s alapjrin rillitja ki. A kdzszolgiiltat6 hiiinyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltalisa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltatassal

6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv tiltal legut6bb kisziLrntazott

kcizszolgriltatiisi dij16l 6llit ki sz6mliit. Az ezzel iisszeftggdsben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

minden helytrillrisi kdtelezetts6g a Klzszolgiitat6t terheli. Az igy keletkez6 k6zszolgiiltatrisi
dij ki.ilcinb<izet pozitiv mdrleg6t a Koordin:il6 szerv a k6zszolgdltat6nak fizetendti eseddkes

szolgiiltatrisi dijba beszrimitja. A kcizszolgriltat6 hianyos vagy helytelen adatszolgiiltatiisiib6l
6

Ed6nvm6ret Darabsziim Egys6gnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

Havi dij
Gr + Afa)

I l0 liter 107 88,-

80 liter 0 6{,-
60 liter* 0 48,-

Osszesen: ,10 802,-
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ered6, a Koordinril6 szerv iiltal nem megfeleki adattartalommal kirillitott szrlmlikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmeny6rt a Krizszol96ltat6t terheli a felel6ssdg.

I 1.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgrlltatrisb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kdzszolgriltatrisi dijfizetds
meghatdrozva az adatszolgiiltatilsban, ugyanakkor v6lelmezhetS, hogy az ingatlannal
cisszefiiggdsben teljesitds tdrt6nt. A Koordiniil6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6sb6l hirinyz6
ingatlanok es sziiks6ges adataik megiillapitiisa drdekdben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a

kdzszolgiiltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgiiltatiisiinak megfeleloen korrigrilja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st
legk6sobb az 6rtesit6s k6zhezvdtel6t kdvetS 8 napon beliil.
A konekci6t kcivet6en - a kdzszolgiiltat6 eltdr6 adatszolgdltatiisa hi6nydban - a Koordinril6
szerv a kiizszolg6ltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szAmliaza ki.

I 1.4 A Koordin6l6 szerv a kiszrimldzott 6s az ingatlanhasznril6 riltal hatdridon beliil ki nem
fizetett kdzszolgriltatdsi dij behajtiisa €rdek6ben intdzkedik.

I 1.5 A Kdzszolgdltat6 rdszdre a kdzszolgiiltatdsi szerzoddsben rdgzitett feladatok ell6tas6drt
a Koordinal6 szerv a hullad6kgazd6lkodiisi k<izszolgriltatasi dij megdllapit6sri6rt felel6s
m i niszter riltal me ghatrirozott szol 96ltatdsi dijat fizet.

I 1.6 A kdzszolgriltat6 M Onkormanyzat. mint eltetesdrt felelos riltal kiadott
teljesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kcizszolgiiltat6 teljes(t6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem

meriilt fel. A teljesitdsigazoldsnak a kdzszolgriltat6 riltal a Koordindl6 szerv r6,szere a

rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tdrtdn6 megkiilddse a szolgiiltatrlsi dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkormrinyzat kdteles a teljesitdsigazoliist a Kdzszolg6ltat6 rdszdre a teljesitdssel 6rintett
id6szakot k6veto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm lnyzat a teljesitdsigazoliis
kiadiis6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, ugy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 k6r6t az Onkorminyzat fele drvdnyesiteni.

I 1.7 A szolgiiltatasi dijban a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgiiltat6s teljes ktizvetlen kdltsdge
megterit6sre keriil. igy a haszonanyag drtekesitdsdrol a Koordiniil6 szerv gondoskodik tigy.
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv Altal kijeldlt
szervezetnek iitadni. A haszonanyag-drtdkesitdsbol ered6 bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

I 1.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgdltat6si szerzod6s Ht. 9218. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelelos6gdt vizsgrllja.
Az Adatkorm.rend.  .g (a) bekezdese alapjin az Onkorm:inyzat a k6zszolgdltatiisi szerz6ddst
annak megkiit6s6t vagy m6dositas6t k6vet6en halad6ktalanul, de legk6sSbb 8 napon beliil
elektronikus [ton megktildi a Koordiniil6 szerv rdsz6re.

12. A ktizszolg6ltat6si szerz6d6s hat6lya
Felek jelen szerzrid6st 2020. janu:ir 01. napj rival kezdodci hatrillyal, hadrozott id6re,2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzod6st kdzds megegyez6ssel, csak iriisban m6dosithatjdk.

13. A kiizszolg:iltat{si szerz6d6s megsziin6se
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A kcizszolgriltatrisi szerzod6s megszrinik
a) a berne meghat6rozott id6tartam lejirt|val,
b) a Kdzszolgiitat6 jogut6d n6lkiili megsztindsdvel,
c) el6llissal, ha a teljesitds m6g nem kezd6dtitt meg,
d/ felmond6ssal
e) a felek kdzds megegyezds6vel.

I 3. I Az OnkormriLny zat a kdzszolgitltafiisi szerzoddst a Polgrfui Tdrv6nyk6nyvben
meghatdrozott felmondiisi okokon trilmen<ien akkor mondhatja fel, ha a
Kdzszolgriltat6

o a hulladdkgazdrllkodrisi kdzszolgdltat6s elldtilsa soriiur a kcimyezet vddelmdre
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a rii vonatkoz6 hat6srigi dcint6s eloirrisait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6nydt a biros6g vagy a hat6siig joger<isen megiillapitotta,

o a szerzod6sben megrillapitotl kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolgAltatasi szerz<id6st az Onkormrinyzat felmondja, ha a
K6zszolgiiltat6 nem rendelkezik min6sitdsi enged6llyel vagy megfelelosdgi v6lemdnnyel.

13.2 A Kdzszolgdltat6 a Polgriri Tdrv6nykdnyvben meghatdrozottakon trllmenoen a
krizszo196ltatiisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

. az onkorm6nyzat a kdzszolgiiltat6si szerz6ddsben meghat6rozott kdtelezetts6gdt -
a K<izszolgriltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megsdrti, €s ezzel a
Kdzszolgriltat6nak ka,rt okoz, vagy akad{lyozza a hulladdkgazdalkodrisi
k<izszol96ltateis teljesitdsdt; vagy

. a kozszolgdltatrisi szerz<id6s megk6t6s6t kdvetrien hatrilyba ldpeft jogszabrily a
kcizszolg6ltatasi szerz6d6s tartalmi elemeit tgy vriltoaatja meg, hogy az a
Kdzszolgiiltat6nak a hulladdkgazdrilkodrlsi kdzszolgiiltatris szerz6ddsszerii
teljesitdse kdrdbe tartoz6 l6nyeges ds jogos drdekeit jelent<is m6rt6kben seni.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkodrisi szerzod6st a kdzszolgdltat6 felmondja, a telepiildsi
iinkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodik az rlj kdzszolgaltat6 kivrilasztiisiir6l.

A fentiek teljesiil6se esetdn a kdzszolgdltat6si szerz<idds felmondasi ideje 6 h6nap.
A felmondrlsi id6 alatt a Kdzszolgiiltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6st v6ltozatlanul
elldtja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve ha a
szerzod6s neki felr6hat6an sziinik meg. az Onkorminyzar az 6ves kdzszolgeltat6si dij 5O%-
rinak megfelelo meghitsuLisi ktitbdr fizetesdre k6teles.

14. EljirSs a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A krizszolgiiltatdsi szerzod6s megsziin6se vagy megszrintetdse esetdn a K6zszolgrittat6 az tj
kcizszolgiiltat6 kivrilasztiisdig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolgriltatiist vriltozatlanul elkida.
A hulladdkgazdritkod6si kdzszolgriltatiisi szerz6d6s megszrin6se eseten a k6zszolg6ltatiis
ellilt6srival kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvifurtandsait a Kdzszolgdltat6 a
telepiil6si cinkormiinyzatnak a kdzszolgdltatiisi szerz6d6s megsziin6se napjAn ritadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitakat els6sorban az egymhs kcizcitti trirgyaliisok
sor6n igyekeznek rendezni.
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Amennyiben a jogvitdt a Felek triLrgyakis rltjrin 60 napon beltl nem tudjrik rendezni, a birosagi
eljiiriis lefolytatiisiira a Pdcsi Jrir6sbir6s6g, illetve drt6khatiirt6l ffiggoen a Pdcsi Ttirv6nyszdk
itletdkess6gdt k6tik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerz<idessel kapcsolatos brirmely igdny vagy nyilatkozatot, kdvetel6st irasba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az O nkorm6ny zal rcszerol'.
ndv: Bedo Istvrin polgiirmester
telefon: 06-73/344-050
e-mail : jegyzo.mozsgo@vipmail.hu

a Kiizszolg6ltatri r6sz6r6[:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

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

szerzod6s teljesit6s6vel 6sszefiiggo kapcsolattartiis cdljrib6l, illetve az ahhoz kapcsolod6
egydb jogos 6rdekek ervdnyesitese 6rdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds soriin a

kapcsol6d6 jogszabdlyok 6s adatvddelmi szabiilyzataik rendelkez6sei szerint jrimak el.

17. Mecsek-Drriva Hullad6kgazddlkoddsi Program
A Kdzszolgiiltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszk6zdket a kdzszolgiitatAs teljesitdse kapcsiin.

Felek ktitelezetts6get viillalnak, hogy al6vetik magukat a Trirsukisi Taniics hatArozatainak.

lE. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6dds brirmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srlg, vagy bir6siig
annak 6rv6nyelenseg6t rillapitja meg, rigy a szerz<idds tcibbi r6sze 6rvdnyes 6s
kikdnyszeritheto, kivdve, ha an6lkiil brirmelyik F6[ a szerz6ddst nem k6t6tte volna meg.

A j elen szerz6d6sben nem szab|lyozott kdrd6sekben elsrlsorban a hulladdk6l szol6 2012. evi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kdzbeszerzdsekrol sz6l6 2015. dvi CXLlll. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszrig <inkormiinyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXX. t6rv6ny (Mcirv), valaminr a
Polg6ri Ttirvdnyk6nyvr6l sz6l6 20'13. dvi V. tcirv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonarkoz6
iryazati j o gszab ittyo k i rrinyad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvasilsa 6s drtelmez6se utirn, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6v6hagy6lag irjrik aki.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgf ltatri

S..zulimdn Kiizs6g

6--t^-

Onkormilnyzata

9


