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Hur,r,ADrcxcazoAr,xooAsr rozszor,cAlrarAsr szERz6ops

amely l6trejdtt egyftszt: Szulok Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7539 Szulok, Szabadsiryter l.
PIR sz6m: 397889
ad6sz6m: I 5397 885-2-14
k6pviseli: Hengerics Jozsef polgSrmester
mint Onkorm 6ny zat (a tov6bbi akban : O n ko rm 6ny zat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunr{lis Szolgriltat6
Nonprofit Korlitolt Feleldss6gii Tirsasdg
szdkhelye: 7 632 PEcs,Sikl6si it 52.
c e gtr e gy zekszdma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6sziima: 1 I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Regionrilis
Hul I ad6kke zelo Ko zpontl
KSH sz6ma: I 1541 587-381 1-572-02
kepviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k<izdtt az alulirotl helyen 6s napon az allbbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kcizszolg6ltat6si szerzodds megkot6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015,6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kOzbeszerzdsi
ert6khatiirok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s beszerzdsi
6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drtekhat6rok);

b) akdzponti k<ilts6gvetdsrol sz6l6 tdrvdnyben meghatdrozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kcizponti
koltsdgvet6srol sz6l6 torv6nyben 6vente kell meghatdrozn| Az egyes beszerz6si tdrgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdes szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s drtdkhatilrokat a mindenkori kdlts6gvetdsi tcirv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolg6ltat6s becstilt 6rt6ke olyan szerz6d6s esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatinozott idore, n6gy 6vre vagy annitl rovidebb id6re k0tendiS szerzod6s esetdn a
szerzodd s i dotartama alatti e I lens zolgiitatds;

b) hatdrozatlan id6re kdtdtt szerz6d6s vagy n6gy evnel hosszabb id6re k6tendo szerzod6s
eset6n a havi ellenszolg6ltat5s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kcizt6rsas6g 2019. dvi kriltsegvet6sdrol sz6l6 2018. 6vi L. torv6ny 72. $ (l)
bekezdese rdgziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rtdkhat6r 2019.janu6r 1-j6tol szolgiitatirs megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitj6k, hogy fentiek alapjdn jelen szerzodds nem esik a kiizbeszerz6si elj6r6s
hat6,lya al6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilitisra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6gSnak biztosit6sa 6rdek6ben a telepi.ildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kcitelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormdnyzati rendelet
v6grehajt6s 6ra az al6bbi szerzod6st kcitik meg :

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorczdg helyi onkormirnyzatair6l szolo 20ll.6vi CLXXXIX. torveny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kriztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kordben

ell6tand6 helyi onkorminyzati feladatok koze tartozik kiil<jnosen a hullad6kgazd6lkod6s es a

krirnyezet-eg6szs6gtgy (koaisztasiig, telepiil6si kcimyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse
szerint a telepiildsi 6nkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kdzszolg6ltat6val kdt0tt hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatdsi szerzod6s ritj6n biztosida.

1.2. Jelen szerz6d6s az 6nko
sz.hatirozata alapjan j6tt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds cdlja, hogy Szulok Kdzsdg kozigazgatisi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszniio) keletkezo telepiilesi szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6llo kozszolg6ltatiissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat es a

Kiizszolgiltat6 kcizotti kapcsolatot, a Felek jogait ds kotelezetts6geit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok
elv6gz6sdvel:
Szulok Kdzsdg kdzigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k begytijtdsdvel 6s elhelyezds

c6lj6b6l t6rt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-

6s l6tesitmdnydllomany6nak igdnybevdtel6vel-, kozszolg6ltat6si szerzod6s keret6ben:

- vegyes hulladek gyrijt6se, sz6llit6sa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanit6s evente I alkalommal
- elki.ilonitett/szelektiv/hullad6kgyujtds

2.2. A Kiizszolgrlltatil a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elv6gzeset 2020. janu6r 1-jen

megkezdi.

2,3. A jelen szerzodes alapjan a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkormdnyzati rendeletnek megfeleloenkizir6lagosan jogosult Szulok
Kdzs6g kdzigazgat6si tertilet6n a telepi.il6si hullad6k gyrijtdsdre ds kezel6sere ir6nyul6
kdzszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kdzszolgiiltat6s megnevez6se: teleptil6si hulladdk gytijt6s6re 6s kezelds6re irdnyul6
k<izszolg6ltat6i feladatok ell6tiisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahirnartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kozszolg6ltat6s teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: Szulok Krizs6g kozigazgat6si teriilet6n.
A kdzszolgSltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kok6nyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mrik<id6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezel6 l6tesitmdnyben.

3. Az Onkorminyzat kiitelezetts6gvr{llalSsa
3,1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kozszolgriltat6s ellfutdsira a Kiizszolgr[ttat6nak
kizdr6lagos j ogot biaosit.

3,2. Az Onkormdnyzat kdtelezettsdget v6llal :

- a kozszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ellittdsihoz a Kiizszolgiitat6 szimdra
szi.iks6 ge s info rm6c i 6k 6s adatok szolgiitatdsfu a,

- a ktizszolg6ltat6s kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6gek
kozszolg6ltatilssal tdrtdn6 <isszehangol6s6nak elosegit6s6re,

- a kozszolg6ltat6snak a telepi.il6sen vegzett m6s kdzszolgdltatdsokkal valo
dsszehangol6s6nak elosegit6sere,

- aKdzszol96ltat6 kiz616lagos kozszolg6ltat6si jog6nak biztositiis6ra,
- a telepiil6s kozszolg6ltatds igdnybev6teldre kotelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

n6v- 6s cimj egyz6k iltaddsira, adate gyezetd sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltaddsdra,
- az Onkorm6nyzat 6,ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biaositott dijkedvezmdny vagy

mentesseg miatt felmertil6 k<jlts6gek megtdritds6re a Koordin6l6 szerv szirmira,
- a teleptil6si ig6nyek kiel6gftds6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitdsfura, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghatirozitsira. Ennek keretdben kijeklli - a
Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kcizszolg6ltat6 6tvegye k<iztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatf 6ltal alkalmazott gepjinmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szdmdra megfelelo ftviszonyok biztositiisrira, (kiildnds
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozit tirszelv6nydbe bel6g6
fairyak lev6g6s6ra),

- akdzszolg6ltat6si szerzod6s kozzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elki.ildnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezdser6l.

4. A Kdzszo I griltat6 kiitel ezetts6gei :

4.1.
a) A kcizszolgiitat6 gondoskodik:

- A h6ztart6sban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiilo 6s id<iszakosan hasznillt ingatlanok eset6ben az ellfutisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszndl6k
rdszdre azdves hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg6llapftani.)

ii. Elktil<initetten gyrijtdtt hullad6k
iii. Lom hulladdk 6vente egy alkalommal
t<irt6no cisszegytij t6s6rol, el sz611it6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezohdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
6ssze gytij t6s6r6l, elszrlllit6s6r6l 6s kezeles6rol.
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- Az illtala tizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
6tvdteldrol, 6 sszegytij tds6rol, elsz6l lit6srir6l 6s kezel 6sdrol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- krinyvelds, sz6mvitel, bdrszimfejt6s
- adminis ztrdci6, nyilvrlntart is, adatbinis-kezel6s
- joei tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmrikcidve a fogyaszt6k szSmilra konnyen hozzifdrheto
i.igyf6lszolg6lat 6s tijekoilatisi rendszer mukodtetdse (Kozponti tigyfelszolg6lat cime 7632
Pdcs, Sikl6si u. 58.), valamint a krizszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tiijekoztat6s.

4.2. A Kiizszolg6ltat6 kotelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgilltat6s folyamatos 6s teljes kciru elliitiis6ra,
b) akozszolgitltatds meghatilrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sere,
c) a k<imyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositdsi oszt6ly szerinti

k<ivetelmdnyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si engedely hullad6kgazd6lkod6si
kdzszo I g6lt atisi szer zod6 s hatrilyo s s iigrinak i dej e alatti fo ly amato s me g I etere,

d) a kozszolg6ltatrls teljesitds6hez sziikseges mennyis6gri 6s minosdgti j6rmti, gdp, eszkoz,
berendez6s biaositds6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazisira,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesites6hez sziiks6ges
fej lesztdsek ds karbantart6sok elvdgz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s k6r6be tartozo hulladdk kezeldsdre meghat6rozott helyek es

l6tesitmdnyek i g6nybevdtel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrik<idtet6sdre 6s a kcizszolgdltat6s teljesitesevel osszefi.iggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitds6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz ds folyamatos

mtikodtetes6hez sztiks6ges felt6telek biztosit 6sira,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozzifdrheto tigyfdlszolg6lat 6s t6jdkoaat6si rendszer

mrikddtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevetelek elint6z6si rendj6nek meg6llapitirsira,
k) a tevekenys6g ell6t6sahoz szilks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyujt a felelossdgi korben bek<ivetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gytijtdsdhez az ingatlanhasznill6 legal6bb 2 kiilcinbcizo
rirmdrt6kri gyrij toed6ny kdziil vrilaszthas s on,

m) tcibblethullad6k elhelyezdset szolgrll6, a Krizszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k
forgalmazisira,

n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkciz- 6s l6tesitmeny 6llom6ny6nak
haszn6lat6ra.

A Kdzszolgdltat6 hulladdkgazd6lkod6si engedelydnek szitma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 0 5 5 -3 I 20 17, PE/KT FO I 155 -7 I 20 18, PE/KTFO/0 03 63 -2 I 2019 .
A K<izszol g6ltat6 megfelel6sdgi velem6ny6nek szirma: KP-38633- 5 12019.
A Kozszolg6ltat6 min6sitdsi engeddlyenek szitma: PE/KTFO 105727-212019.,
P E/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 I 20 19 .
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5. Mentestil a Kiizszolgd.ltatd a 4.1 pontban meghat6rozott kdtelezettsdg6t6l vis maior eset6n,
tov6bbri, ha az Onkormrinyzat nem biztosit az ingatlanok megkrizelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jrlrhatatlan akdzit/, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes kdzleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kdzszolgiitatfi az akaddly elh5rul6s6t k<iveto legkcizelebbi szrillit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llft6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti telepiil6si hullad6k elszdllit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- az rinkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6r6 t6rol6edeny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hulladdk kcir6be nem tartozo anyag

keri.ilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, epitdsi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyf tirgy, amely veszdlyezteti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrong6lhada a
gytijtoberendezdst, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyeaeti a
kdrnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, zirt t6rol6eddnyben, illetve nem a Krizszolgdltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zsitkban keriil kihelyez6 sre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyez6,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdriilt ed6ny)

- ha a trirol6edeny kciriil szabiiytalanul, annak mozgatdst ds tiritdst akaddlyoz6 m6don
t<ibblethulladdk kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6jdnak
hi6nya, illetve s6riil6se eseten.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vilgezhetl tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolg6ltat6 az
alv6llalkoz6 i g6nybevdteldt koteles az 6 nko rm iny zat sz6m6ra bej elenteni.

7,2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenysdgddrt a Ktizszolgiltatl rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatits teljesit6sdvel osszeftigg6 adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdekdben a
Kiizszolgiltat6 az l./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktil<initett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltat6si teriiletr6l elszdllitott
6s iirtalmatlanitott teleptildsi hulladek mennyisdg6t.

9. A kdzszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re k<itelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesit6sevel
kapcsolatos minosdgi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiitat| sz6khely6re (7632
Pecs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P€cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds a Ktizszolgriltat6
koteles azokat ir6sban, 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kciteles a
Kiizszolgiltat6 kornyezetszennyezds eseteben, ha az a kozszolgdltat6si tev6kenys6g6vel
okozati osszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkorminyzat helyi
hullad6kkezeldsi kdzszolgdltat6s rendjdrol sz6l6 rendeletenek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kdzszolgiltatri 30 napon beltil kriteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onko rm 6ny zathoz me gkiildeni.
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10. Kiizszolgriltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatiisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmri-
szabillyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel az illet6kes miniszter rendeletben
illlapitjameg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlarni hullad6kgazddlkod6si kcizfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si
kozszolg6ltat6si dij megrillapit6s66rt felel6s miniszter 6ltal meghatArozott szolg6ltat6si dijat,
Az itllam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov5bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepiildsi 6nkorm6nyzat, valamint a hulladekgazd6lkod6si
ldtesitmeny tulajdonosa megad minden adatot es informdci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkdr6nek gyakorldsahoz sziiksdges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltatdsi dij felosztdsilnak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatSnak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapida meg a

Koordin6l6 szerv illtal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltatrisi dijat.

10.2

A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa aHt. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen ttirt6nt.

Ed6nymeret Egyszeri nett6 iiritdsi dt
GO

60 ter* 64,-

80 ter 86,-

I 10 liter 118,-

xa385/2014. (Xll.31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl 6s eletvitelszer[ien haszt6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telep0l6si dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

Tdbblethulladdk gyrij t6s6re szolg6l6 zsitk 6ra: 3 6 l, - Ft+A fal db.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nymdret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(F0

1 l0 liter 131.-

120 liter 143,-

I 100 liter I 310.-

Ed6nymdret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(Ft)

I l0 liter 118,-
120 liter 129,-

I 100 liter | 179,-

6*-"^--
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Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
Af'A trirveny rendelkez6seinek megfeleloen jrirnak el.

I l. A[am i hullad6kgazd 6 lkodr{si kiizfeladat-elldtfs
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkoddsi kdzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijelcil6sdrol, feladatkcirdrol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kcitelezettsdgek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghatitrozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zilrtkorien Mrikddo Rdszv6nytSrsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a k0zszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatds alapj6n 6llitja ki. A kdzszolgilltato hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolgdltatdsa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgitltat6ssal
drintett ingatlanhasznii6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszimllzott
kozszolgilltat6si dijr6l 6llit ki szhml6t. Az ezzel risszeftigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kotelezettseg a kozszolgtiltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolgiiltat6si
dijkiildnbdzet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a kiizszolg6ltat6nak fizetendd esed6kes
szolgiiltat6si dijba besz6mitja. A kdzszolgdltato hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv riltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmeny6rt akdzszolgl,ltat6t terheli a feleloss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs krlzszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszeftigg6sben teljesitds tcjrtent. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa drdekdben.
A fentiek alapjrin rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitat6t, hogy a megktilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgbltatitsdnak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6st
legkdsobb az drtesit6s kdzhezvltel6t kdveto 8 napon beltil.
A korrekciot k<ivetoen - a kdzszolgiitat6 eltdro adatszolgbltatisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szery a ko zszo I g6ltat6s i dij at az ingatlantul aj dono sn ak szimlLzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mltizott ds az ingatlanhaszndl6 6ltal hat6ridon beltil ki nem
ftzetett kci zszo I g iiltat6s i dij behaj t6sa 6rdek6ben intdzkedik.

11.5 A Kdzszolg6ltat6 r6sz6re akozszolgitltat6si szerzoddsben rrigzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hulladekgazd6lkod6si kozszolgriltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
m i ni szter 6l tal me gha titr ozott szol g|ltatits i d ij at fi zet.

11.6 A kozszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
teliesitdsigazoldssal igazolja, hogy a kOzszolgrlltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolglltat6 iltal a Koordinril6 szew rdszdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tdrt6no megktild6se a szolgitltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkormdnyzat kdteles a teljesitesigazolilst aKozszolgdltat6 r6sz6re a teljesit6ssel drintett
idoszakot kclveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormdnyzat a teljesit6sigazolils
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kiad6s6val alapos indok n6lki.il kesedelembe esik, irgy a k<izszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 kdrdt az Onkorm6nyzat fele drv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltat5s teljes kozvetlen kolts6ge
megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesitdsdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinirlo szerv a hullad6kgazd6lkodSsi k0zszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. g (2)
bekezdes szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst
annak megkdtds6t vagy m6dositiisilt kovetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beli.il
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv reszere.

12. L kiizszolgriltatrlsi szerz6d6s hat{lya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal hat6rozott id6re, 2029.
december 31. napjdig kiitik.

Felek a szerzod6st k<jzos megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatjrlk.

13. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megszfin6se
A krizszol gdltat6si szerzb dds megszrinik
a) a bewrc me ghatdro zott idotartam lej 6rtrival,
b) a Kdzszolg6ltat6 j ogut6d n6lkiili megszrindsdvel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodcitt meg,
d/ felmondrissal
e) afelek kcjzris megegyez6sdvel

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Tcirvdnykonyvben
meghatbrozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Krizszolg6ltat6

- a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s elldtdsa sor6n a k<irnyezet vedelm6re vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddntds eloirdsait sflyosan megsdrtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6sdg vagy a hat6s6g jogerSsen megiillapitotta,
- a szerzSd6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsdrtette.
- a hulladekgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolgiiltat6 nem rendelkezik minositesi enged6llyel vagy megfelelosdgi
vdlemdnnyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polgdri Tcirvdnykcinyvben meghat6rozottakon trilmenoen a
kozszolgdltatisi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltatdsi szerzod6sben meghat6rozott kdtelezettsdg6t - a
Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megs6rti, 6,s ezzel a K<izszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladekgazd6lkoddsi krizszolg6ltat6s teljesitdset; vagy

- a kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkcitds6t kovetoen hat6lyba lepett jogszab6ly a

kcizszolgiiltat6si szerzod6s tartalmi elemeit ,igy v6ltoztatja ffi€g, hogy az a
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Kdzszolg6ltat6nak a hullad6kgazddlkodisi kdzszolgdltatils szerz6d6sszeni teljesitdse
kdrdbe tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladekgazd6lkod6si szerzoddst a kdzszolgiitato felmondja, a telepiildsi
cinkorm6nyzathaladektalanul gondoskodik azij kozszolg6ltat6 kivdlaszt6srir6l.

A fentiek teljesi.il6se eset6n akdzszolgitltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatiist v6ltozatlanul
ell6tja.

13,4 Ha a teljesites az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6dds
neki felr6hatoan sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves k6zszolg6ltat6si dij 5OYo-anak
megfelelo meghifsuldsi kdtber fizet6s6re koteles.

14. Eljrirris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kozszolgdltat6si szerz6d6s megszrin6se vagy megszrintet6se esetdn a Kdzszolgilltat6 az ij
k6zszolg6ltat6 kivrilasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akiSzszolgitltatrist viltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazdiikodtrsi ktizszolgriltat6si szerzodds megszfndse esetdn a kozszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kozszolg6ltat6 a
teleptildsi onkorm6nyzatnak a kozszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds kozotti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ttj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6rris lefolytatiis6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve endkhat6rt6l ftiggoen a P6csi Tdrvdnysz6k
illetdkessdg6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesitds6vel kapcsolatos iigyintdzesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat r6szdrol:
f

yu

a Kdzszolg 6ltat6 reszdrol:
n6v: Bir6 Pdter iigyvezeto
telefon: 72/ 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

**t b0^"r1U,A-

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cimdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodds teljesitdsevel dsszefiiggo kapcsolattart6s celj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
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egy6bjogos 6rdekek 6rvenyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezelds sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabdlyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkodisi Program
A K<jzszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkoddsi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkozriket a k<izszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.
Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzldds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja meg, rigy a szerzodds tdbbi r6sze drvenyes 6s

kikdnyszerithet6, kivdve, ha andlkiil b6rmelyik F€l a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.
A jelen szerzoddsben nem szabitlyozott kdrddsekben elsosorban a hullad6krol sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kdzbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irvdny (Mdtv), valamint a

Polg6ri Tcirv6nyk<inyvrSl sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o g szab6lyok irany ad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j 6v6hagy6lag irj6k al6.

Szulok, 2019.6v ck--<-r-v^-A h6nap 9.naP D6l-Kom Nonprofit Kfi.
7632 Pecs, Sikl6si ut 52.

C6gjegyz6ksz.6m: C2-09-0G4 556
Ad6szSm : 1 1 541 587'2-02

[r {
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgdltatri

Szui"1

J$^u,--

l0


