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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATAST SZTNZ6ONS

amely l6trejdtt egyr6szt: S6svertike Kiizs6g Onkorm nyzata
szdkhely: 7960 S6svertike, Pet6fi u. 42.
PIR sz6m: 555214
ad6sz6m: I 555521 4-l -02
k6pviseli: B6rdcz Zsolt polg6rmester
mint rinkormiinyzat (a tovabbiakban: Onkormdnyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6t-Dunintrili Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gt TArsasdg
sz6khelye: 7632 Pecs, Sikl6si [t 52.
cfgSegy zdkszAma: 02-09 -0645 5 6
ad6szima: 1 I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /Pdcs-Kdk6ny Regionrilis
Hulladdkkezel6 KdzponV;
KSH szdma: 1 1 541 587 -381 l -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Kdzszolg5ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzltl az alulirott helyen 6s napon az al bbi
f'eltetelek mellett:

Szerz6d6 felek jelen kdzszolgiiltat6si szerz6d6s megk<itdsekor figyelembe vett6k a
k<izbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-at, mely szerint a kdzbeszerz6si
6rtdkhat6rok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatrirozott kcizbeszerzdsi ds koncesszi6s beszerz6si
6rtdkhatirok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khatiirok);

b/ a kdzponti kdltsdgvetdsr6l sz6l6 tdrv6nyben meghattirozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s
beszerzdsi 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi trirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatiirokat a kozponti
ktilts6gvet6srSl sz6l6 tdrvenyben dvente kell meghatilrozni. Az egyes beszerzdsi trirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kdltsdgvet6si tdrv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgeltates becsiilt drtdke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozotl id<ire, ndgy 6vre vagy ann6l r6videbb idore kdtend<i szerz6d6s esetdn a
szerz6dds idotartama alatti ellenszolgriltatris;

b) hat{rozatlan id6re k6t6tt szerz<id6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtendri szerz6d6s
esetdn a havi ellenszolgriltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztrirsasrig 2019. 6vi kdltsdgvet6sdr6l sz6l6 2018. 6vi L. tdrvdny 72. g (1)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rt6khat6r 201 9. janurir I -jdt6l szolgaltatris megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Fetek meg6tlapitjdk, hogy fentiek alapjAn jelen szerz<id6s nem esik a k6zbeszerzdsi eljar6s
hatrilya alii.
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Szerzodo Felek a telepiildsi hulladdk gyiijtds6re, szillitdsra 6s kezeldsre vonatkoz6

kdzszolgiiltatris folyamatoss6giinak biztositiisa drdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsggek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet

v6grehajtdsrira az al6bbi szerz6d6st kritik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszig helyi dnkorm tnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tiirv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi ktiziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok k6rdben

ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok kdz6 tartozik klldndsen a hullad6kgazdrilkodds 6s a

kdmyezet-eg6szs6giigy (kdztisztasrig, teleptildsi kdrnyezet tisztasiigdnak biztositiisa, rovar- ds

rdgcs616irt6s).

A hulladdkr6t sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. S (l ) bekezd6se

szerint a telepiitdsi dnkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgiiltat6s ellatasat a

kdzszolgriltat6val kdtdtt hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s ritjrin biztositja.

1.2. Jelen szerzod€s az Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete {CIflgl3. 1.X1,LT.....; rt.sz.
hatit ozata alapj in j dtt I 6tre.

1.3, A jelen szerz6dds c6lja, hogy S6svertike KSzsdg kozigazgatasi teriiletdn az

ingattantulajdonosoknril, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egyiitt:
ingatlanhasznAl6) keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6sdre fenn6ll6 k6zszolgiiltatdssal
ka-pcsolatban - a hat6lyos jogszabrilyoknak megfelel6en - az Onkormdnyzat ds a

Kiizszolgdltat6 k6zdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6 geit szabiiyozza.

2.
2,1, Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgrilta t6t az alAbb meghatiirozott feladatok
elv69z6s6vel:
S6svertike Krizs6g kdzigazgat6si teriilet6n a telepiildsi hullad6k begyrijtdsdvel 6s elhelyez6s
cdlj6b6l titrt6n6 rendszeres elszrillitds6val a szerz6ddsben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezeldsdvel 6s 6rtalmatlanitrisiival - a Mecsek-Driva Hulladdkgazdrllkodrisi Program eszkciz-

6s l6tesitm6ny6llomdny6nak igdnybevdteldve[-, kdzszolg6ltat6si szerz6d6s keretdben:

- vegyes hulladdk gyiijtdse, szallit6sa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanit6s dvente egy alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elvdgz6s6t 2020. janudr l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6dds alapjriLn a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
S6svertike Kdzs6g k6zigazgatiisi teriiletdn a telepiildsi hullad6k gyrijt6s6re 6s kezelds6re
ininyul6 kdzszolgriltatrisok ell6tasAra.

A kdzszolg6ltatiis megnevez6se: telepiildsi hullad6k gy[jt6s6re 6s kezelds6re irri,nyul6
kdzszolgdltat6i feladatok ell6tasa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszniil6
a hAztartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdsz6t kdpez6 vegyes hullad6kdra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sdre tekintettel.
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A kdzszolg6ltat6s teljesitds6nek teri.ileti kiterjeddse: S6sve(ike Kdzsdg kdzigazgatiisi
teriiletdn.
A kdzszolgiltatris kdrdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a K6k6nyi Region6lis
Hullad6kkezel6 K6zpontban vagy 6trak6rillomdson, illewe m6s, kdmyezetv6delmi, mr.ikdddsi
engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezel6 l6tesitm6nyben.

Az Onkormdnyzat kiitelezetts6gvr{lla16sa
3.1. Az Onkorminyzzt a 2. pontban irt kcizszolg:iltatAs elletes6ra a Kiizszolgiltatrinak
kizdr6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkormdnyzat kdtelezettsdget v6llal:
a kdzszolg6ltatrls hatdkony 6s folyamatos elletAsdhoz a Kiizszolgdltat6 szAmdta
sziiksdges informrici6k 6s adatok szolg6ltatris6ra,
a kdzszolg6ltatis kdrdbe nem tartoz6 hutlad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kdzszolg6ltatrissal ttirtdn6 6sszehangol6siinak el6segit6s6re,
a ktizszolg6ltat6snak a telepiil6sen vdgzetl mds kdzszolgiltat6sokkal val6
6sszehangoliis6nak e[6segitdsdre,
a Kiizszolgriltat6 kizrir6lagos kdzszolgriltatrisi jog6nak biztositdsdra,
a telepiil6s k<izszolg6ttatiis igdnybevdtel6re k6telezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6siiban
ndv- 6s cimjegyzek etad6sara, adategyezet6sre,
kedvezmdny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok atadesAra,

az lnkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 kdlts6gek megt6rit6s6re a Koordinril6 szerv sz6mAra,

a teteptl6si ig6nyek kie169itds6re alkalmas hulladdk gy[jt6s6re, sz6llit6s6ra, keze[6s6re

szotg6l6 helyek es l6tesitmdnyek meghatarozrisrira. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kiizszolgiltat6val egyeaetve - azokat a gyfijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Ktizszolg6ttat6 6tvegye kdaeri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,

mely ingatlanokhoz a Kiizszo196ltatri 6ltal alkalmazott g6pjrirmrivel nem tud behajtani'

a hullad6ksziiltit6 j6rmii szdmdra megfelel6 ritviszonyok biaosit6srira, (kiiltinds

tekintettel a tdli h6- 6s s(koss6g-mentesitdsre, valamint a kdzit tirszelv6ny6be bel6g6

fa6gak lev6g6s6ra),
a kdzszolgiiltat6si szerzSd6s kdzzdtitellrol a helyben szokdsos m6don gondoskodik,

gondoskodik az etkiildnitett hulladdkgyiijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6s616l.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

- A h6ztart6sban keletkezS:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellirtAsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszn6l6k

16sz6re az 6ves hullad6kgazdtilkod6si kdzszolgiltat6si dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiilonitetten gyUjttitthulladdk
iii. Lom hulladdk dvente egy alkalommal
tdrt6no 6sszegyiijt6s6rol, elsz6llit6stir6l 6s kezeles6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezd hriaart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
Ssszegyiijt6sdr6l, elsz6[lit6srir6l 6s kezel6s6r6l.
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- Az iltala iizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hulladdk
6tv6tel616l, 6sszegyrijt6s6rril, elszillitrisar6l 6s kezel6sdr6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvelds, szimvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminisztrdci6, nyilvantartrls, adatb6zis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolgeltatAs

c.) az dnkorminyzattal egyiittmiik6dve a fogyasa6k szimlra kdnnyen hozzifdrheto
iigyfdlszolg6lat 6s t6jdkoaatrisi rendszer mrikddtetdse (Kdzponti tigyfdlszolgrilat cime 7632
Pdcs, Sikl6si tit 58.), valamint a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koaatris.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezetts6get v6llal tovribbd:
a) akbzszolgAltatris folyamatos 6s teljes k6ni ell6tdsara,
b) a kdzszolgriltatiis meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesitdsdre,
c) a kcimyezetvddelmi hat6s6g riltal meghatiirozott min<isit6si oszdly szerinti

kdvetelmdnyek biztositiisiira ds a min6sit6si engeddly hulladdkgazdrilkodrisi
kdzszolg6ltatdsi szerz6dds hat6lyossrigrinak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kdzszolgriltates teljesitds6hez sziiksdges mennyis6gii 6s min6s6gii jdrmii, gdp, eszkdz,
berendezds biztositas{ira, a sziiksdges ldtszimri 6s kdpzetts6gii szakimter alkal mazirsixa,e) a . kdzszolgeltatas folyamatos, biaonsiigos 6s b6vithit6 teljesitds6hez sztiksdges
fejlesa6sek 6s karbantartasok elv6gz6sdre,

f) a k6zszolgriltatris kdrdbe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghaterozotr helyek ds
ldtesitmdnyek igdnybev6tel6re,

g) nyilvdntartrlsi rendszer mrikddtetdsdre ds a kdzszolgiiltatiis teljesitds6vel 6sszeftiggo
adatszolgiiltatds rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilvrlntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolgdltatiisi rendszer ldtrehoziiqiihoz ds folyamatos
miikddtetdsdhez sziiks69es feltdtelek biztositrisiira,

i) a fogyaszt6k szdmara kdnnyen hozzifdrhetb iigyf6lszolgdlat ds tajdkoaatrisi rendszer
mtikddtetdsdre,

j) a fogyasa6i kifogrisok ds dszrev6telek elintdzdsi rendjdnek meg6llapitiisiira,k) a tev6kenysdg ell6t6srihoz sztiksdges biaosit4lsal rendelkezik, ameiy megieleli fedezetet
nyrijt a felel6ssdgi kdrben bekdvetkezett Onkormdnyzatnak okozott 

-esetleges 
kiirok

enyhitdsdre,
l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijtdsdhez az ingatlanhasznril6 legal6bb 2 ktil6nb6zo

tirm6rtdkii gyfijt6eddny kdziil viilasahasson,
m) tdbblethulladdk elhelyezdsdt szolg6l6, a K6zszolg6ltat6 6ltal biztositon zsiik

forgalmaz6srira,
n) a Mecsek-Drriva Hulladdkgazdrilkodrisi Program eszkdz- 6s ldtesftm6ny 6llomrlnyrinak

hasznilat6ra.

1_ 5l_ryqlgdt"t6 hullad6kgazdrilkodrisi engeddlydnek sziima: oKTF- Kpt2s3}-10t2016,
PE/KFT/6055-3 /2017, pE IKTF O t 155 -7 t2018, PE/KTFO/0036 3 -2 t20tg.
A K6zszolgdltat6 megfelel6sdgi v6lem6ny6nek szrima: Kp_3g63 3-Sl20lg.A K6zszolg6ltat6 min6sit6si enged6lydnek sziima: pE/KTFo/Os72 i-21201g.,
PE/KTFO/o4759 -6 t2019., pE tKT F O I 067 48_2 t20tg.
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5' Mentestil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghatrirozott kdtelezettsdg6t6l vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkorm inyzat nem biztosit az ingatlanok megk6zeiit6s6hez olyan
ftviszonyokat ftr6- 6s sikossrig mentessdg, illerve egydb okb6l jdrhatatlan a kdztt/, amely a
Kozszolgdltat6 g6pjrirmiiveinek balesetmentes kdzleked6sdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolg{ltatri az akadAly elh6rul6s6t kdvet6 legkdzelebbi szallit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llitdsi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepiitdsi hulladdk elsztillit6sara is.

A Kiizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszillitrlsrit:
- az dnkorm6nyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 tarol6eddny kihelyez6se esetdn,
- ha a t6rol6edenyben a telepiildsi (kommundlis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

kerfilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k6-, dpitdsi tdrmeldk,6llati tetem, mar6, m6rgezo
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyrlldkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, stlyri t6rgy, amely veszdlyezteti a
hulladdkszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrongrilhatja a

gyiijt6berendezest, kezel6 berendez6st, illetve irtalmatlanitiisa sor6n veszdlyeaeti a

kdmyezetet.)
- a hullad6k nem a szabv6nyos, zilrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgii,ltat6t6l

vas6roltielzett zsrikban kertil kihelyez6sre,
- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatasakor a kisz6r6dris

vesz6lye fenn6ll (nem lezart, illetve sdriilt ed6ny)
- ha a t6rol6eddny kdriil szab6lytatanul, annak mozgatAst 6s [rit6st akad6lyoz6 m6don

tdbblethullad6k kerult kihelye26sre
- amennyiben a trirol6eddnyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matricdjdnak

hiiinya, illetve s6ri.il6se esetdn.

7, Az alvfllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

1.1, Klzszolgitttat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t igenybe venni. A K6zszolg6ltat6 az

alvrillalkoz6 igdnybev6tel6t kdteles az Onkorm6nyzat sz6mara bejelenteni.

7.2, A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6gd6rt a Kiizszolgfltat6 irgy felel,

mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolg:iltat6s teljesites6vel 6sszefiigg6 adatszolg6ltatas biaositesa drdekdben a

Kiizszo196ltat6 ai1./ pontban meghat6rozott szolg6ltatiisi tertiletre vonatkoz6an elkiildnitett

nyilvintan6si rendszert kdteles vezetni, mely lerrtalmazra a szolg6ltat6si teriiletrdl elsz6llitott

6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyisdg6t.

g, A kdzszolg6ltatAs ig6nybev6tel6re kStelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesitds6vel

kapcsolatos min6segi dszrevdteleit, kifogdsait irdsban a Kiizszolgdltat6 sz€l4tely€re (1632

P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6
k6teles azokat ir6sban, l5 napon beli.il megvdlaszolni. Haladdktalanul int6zked6sre kdteles a

Kiizszolgdttatri kdmyezetszennyezds esetdben, ha az a kd,zszolgdltatasi tev6kenys6gdvel

okozati 
-dsszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi

hulladdkkezet6si Ld,zszolg6ttat6s rendj6r6l sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifog6solja' a

Ktizszolgdttatri 30 napon beliil koteles az tigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se melletr
az 6nkorm{nyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltatisdija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatesi dijat a Magyar Energetikai 6s Ktizmti-
szab lyozitsi Hivatal javaslatanak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHt.32/A. $-a alapjan az iilatni hulladdkgazdrilkodilsi kdzfeladat keret6ben az iillam beszedi
a kdzszolgdltatiisi dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazdrilkod6si
kdzszolgdltatasi dij megrillapitris66rt felel6s miniszter 6lta[ meghatdrozott szolgaltatesi dijat,
Az Sllam e feladatainak ell6tdsrira koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinril6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgriltat6, a telepiildsi dnkormiiLnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkodasi
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordinail6 szerv
feladatk6rdnek gyakorkisiihoz sziiks6ges.
A minisaer rendeletben dllapitja meg a beszedett kdzszolgriltatrisi dij feloszt6srinak elv6t. A
miniszter a Koordindl6 szerv javaslatrinak figyelembevdteldvel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolgriltat6nak fizetend6 szolgriltatasi dijat.

10'2 A k6zszolgeltat6 {iltal alkalmazott kdzszolgiiltatdsi dij megrillapitdsa a Ht.46-4g.$ ds
91.$, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek m-gfelel6en tdrt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemily ingatlanhaszndthk dltqlJizetend6 lakossdsi dijak:
A termdszetes s_zem6ly ingatlanhaszn6l6k tekintet6ben a k'zszolgirltatasi dijfizet6si
kdtelezettsdget az Onkormrinyzat teljesiti.

Eddnym6ret Darabszdm Egysdgnyi iiritdsi dij
(Ft + 41u1

I l0 liter 65 88,-
80 liter 0 65r

60 liter* 0 49,-

*a 385/2014. (xlt. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyed0l is iletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszcre, a telepiirdsi onkormdnyzat alta-ikiadott igazords alapjdn.

I l0 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
I100 literes ed6ny:

207,- Ft + AFA
225,- Ft + AFA

2 068,- Ft + AFA

'azddl kodd szerve ze t e k) dii ai :

c)

120 literes ed6ny:
I100 literes ed6ny:

202,- Ft + AFA
l 861,- Ft + AFA

d) Tdbblethulladdk gyiijtdsdre szolgiil6 zsAk 6ra:361,- Ft+Afaldb.

Szerz6d6 Felek az 6ltakinos. forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AlA+drvdny rendelkez6seinek mlgfeleloen jemi[ 

"l. 
- --

6.^ *^--
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11. Allamihullad6kgazdilkodisikiizfeladat-ell{t{s
l1.l Az rillami hullad6kgazd6lkodasi k6zfeladat ell6tAsara l6trehozott szer,,rezet

kijel6lds6r6l, feladatk6r6r6l, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltatrisi
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjrin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezdesben

meghatiirozott feladatokra Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodrisi
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zrirtkdriien Miikdd6 R6szvdnyt6rsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordin6t6 szerv a kdzszolgdltatasi dijakra vonatkoz6 szriml6kat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n rillitja ki. A k6zszolg6ltat6 hi6nyos vagy

k6sedelmes adatszolgSltattisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel<i adatszolg6ltatAssal

erinrett ingatlanhasm6l6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisziimlazott

k<izszolg6ltatrisi dij161 6llit ki sz6mLit. Az ezzeldsszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n

minden helyt6ll6si kdtelezettsdg a Kdzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez6 k6zszolg6ltat6si

dijktilonboiet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes

szolg6ltatrisi dijba beszimitja. A kdzszolg6ltat6 hirlnyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l

eredd, a Kooidin6l6 szerv 6ltal nem megfeleki adattartalommal ki6ll(tott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6rt a KSzszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

ll,3 A Koordin6l6 szert az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatdsb6l

kiindulva meg6llapitja azon ingallanok kdrdt, amelyre nincs kdzszolg6ltatrisi dijfizet6s

meghat6rozva M' adatszolgaltatasban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

6ssieftigg6sben teljesitds tdrtdnt. A Koordln6l6 szerv e k6rben jogosult ingyenesen .adatot
k6rni ai- illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6

ingatlanok 6s sztks6ges adataik me96llapitrisa drdekdben'

A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlinok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kOzszolgrittat6n#, es fei-hivla a k6zszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett

,rotgattltaran* megfelel6en konig6tja a 20. g (1). bekezd6s szerinti adatszolg6ltatast

legkZs6bb az 6rtesit6s k6zhezvetel6t k6vet6 8 napon beliil'

A"korrekci6t kdvet6en - a kdzszolgdltat6 elt6r6 adatszolg6ltatdsa hi6ny6ban - a Koordin6l6

szerv a kdzszo196ltatAsi dijat az ingatlantulajdonosnak szrimLiaza ki'

ll,4 A Koordinril6 szerv a kiszrimkl zott es az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem

fizetett k6zszol96ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik'

ll,S A K6zszotg6ltat6 r6sz6re a krizszolgiltat6si szerz6d6sben rdgzitett feladatok ell6tis66rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkodasi kozszolg6ltattisi dij meg6llapit6s66rt felel6s

miniszter 6ltal meghatdrozou szolgdltatiisi dijat fizet.

ll.6 A k6zszolg6ltat6 M Onkorm6nyzat, mint ellet6sdrt felel6s 6ltal kiadott

tetjesitisigazottissaiigazolja, hogy a kdzszolgriltato teljesit6sdvel kapcsolatban kifog6sa nem

,n..tit, f."1. A teljesitdsigazol6snak a kcizszolgdltat6 riltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a

rendszeres adatszolgaltates keret6ben t<irt6n6 megkiilddse a szolg6ltat6si dij fizet6sdnek

felt6tele.
a, ont orlnany-t kdteles a teljesit6sigazokist a K6zszolg6ltat6 rdsz6re a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot kOvlt6 5 napon bettil kiadni. Amennyiben az 6nkorm 1nyzat a teljesit6sigazol6s

kiadrisiival alapos indok nelktl k6sedelembe esik, rigy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban kiletkez6 k6r6t az Onkormrinyzat fe16 6rv6nyesiteni'

*"^"-



ll.7 A szolgdltatrisi dijban a hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolg6ltatris teljes kdzvetlen ktiltsdge
megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag drt6kesitdsdrril a Koordin6l6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drt6kesitdsb6l ered6 bevdtel a Koordindl6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdAlkodrisi k6zszolg6ltat6si szeru6d6,s Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfelel6sdgdt vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (4) bekezddse alapjin az dnkormrLnyzat a kdzszolgAltatitsi szerz6ddst
annak megkdt6s6t vagy m6dositiiset k6vet6en haladdktalanul, de legkds6bb g napon beltil
elektronikus riton megki.ildi a Koordinril6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolg{ltat{si szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janu:ir 01. napjdval kezd6dri hatdllyal, hatrirozott idiire,2029.
december 31. napjdig k6tik.

Felek a szerz<iddst k6zds megegyez6ssel, csak irrisban m6dosithatjak.

13: Akiizszotgdltat:isiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s megsziinik
a) a benne meghatiirozott id6tartam lejrirt6val,
b) a KdzszolgAltat6 jogut6d ndlktili mlgsziinds6vel,
c/ elillissal, ha a teljesit6s mdg nem keid6ddtt meg,
d/ felmondrissal
e) a felek k6zds megegyez6sdvel.

13'1. Az OnkormriLny zat a- k6zszorg6ltat6si szerz<iddst a polgriri T.rvdnyk.nyvben
meghatdrozott felmondrisi okokon trilmencien akkor mondhada fel, ha I rctizszorgariato 

'

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatds elliitdsa sorriLn i kdmyezet veaelmEre ,oruttorojogszab6lyok vagy ari vonatkoz6 hat6saigi dctntds el6inisa'it snlyosan ."gren.i,", e,ennek tdnyet a bir6s6g vagy a hat6srig jog"r-.ir"n megallapitotta;- a szerzbd'sben meg6lrapitott kdterezetts6gdt neki- felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette;

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrisi szerz<id6st az Onkormdnyzat felmondja, ha aKdzszolgriltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel uug, ..g[i"io.egr
vdlemdnnyel.

!3,2 A Kdzszolgriltat6 a polgd.ri rdrvdnykrinyvben meghatiirozottakon tflmen<ien akcizszolg6Jtatrisi szerz6ddst akkor mondhada fei, ha 
'

- 
3-z 

onkgrman yzat a k}zszorg rtataii szirzoddsben meghatdrozott kdtelezetrsdgdt - aK6zszolg6ltat6 felsz6litrisa ellendre 
_-, 

sflyosan megsdrtil €s ezzer 
" rorr^rglrt'"to""t

krirt okoz,.vagy akad|ryo"za,a hullad6kgazdr kodrislkozszo196rratris teljesitdsdi; vagy- a kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s megk6tes6t kdvet6en r,"taivl. 
-igp.'a'l"gr*t?rv 

"kcizszolgriltatrisi szerz6dis..rartalmi etemeit rigy valto,,atia ."g, "tigy - 
u, uKdzszolgrilrat6nak a hulladdkgald.alkgd4si kdzsziigriltat6s .rlooJlir""iil.;.ri er"k6rdbe tartoz6 ldnyeges dsjogos drdekeit jelent<is mdrtetben s6rti.

13:3 Ha a hullad6kgazdrilkodrisi szerz<iddst a kdzszolgiiltat6 felmondja, a relepi.ir6si6nkormrinyzat haladdktalanul gondoskodik azi$ kazszorgirtat6 kiv6lasadsrir6l.
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A fentiek teljesiil6se esetdn a kdzszolgdltatdsi szerz6d6s felmondasi ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kdzszolg6ltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatiist v6ltozatlanul
elldtja.

13.4 Ha a teljesitds az onkormanyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves ktizszolg6ltat6si dij 50%-anak
megfelel<i meghirisuldsi kdtb6r fizetds6re kdteles.

14. Elj6rris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgriltat6si szerz<idds megsziindse vagy megsziintetdse esetdn a Klzszolgiitat6 az ij
kdzszolgriltat6 kiv6lasarisriig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgitltatlst viltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazd6lkod6si k6zszolgriltatAsi szerz6dds megsziin6se esetdn a kdzszolgii,ltatiis
elkit6srival kapcsolatos, folyamatban ldv6 tigyek iratait ds nyilvrintart6sait a Kdzszolgiltat6 a
teleptil6si dnkorm6nyzatnak a krizszolgriltatiisi szerz6d6s megsztindse napjan 6tadja.

15, Jogvit6k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorbar. az egymls k6,z6fti targyalisok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek tdrgyakis utj6n 60 napon beliil nem tudjiik rendezri, a bir6s6gi
eljrir6s lefotytatrisrira a P6csi Jrir6sbir6srig, illetve 6rtdkhat6rt6l fiigg6en a Pdcsi Tdrv6nyszdk
illet6kessdg6t kdtik ki.

16. 6rtesit6sek
A jelen szerz<iddssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir5sba kell
foglalni.
A szerz<idds teljesitds6vel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az On ko rm 6ny ztt reszeriSl:
n6v: B6rdcz Zsolt polgiirmester
telefon: 06 -7 3 I 480 -37 7
e-mail: jegy zo@sellye.hu

a Ktizszolgdltat6 reszdr6l:
n6v: Bir6 Pdter iigyvezeto
telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cfmdt, e-mail cimdt, telefonszimdt stb.) a Felek kizitr6lag a
szerzodds teljesit6s€vel <isszefiiggri kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos drdekek drvdnyesitdse drdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 j ogs zabiiyok ds adatvddelmi szabilyzataik rendelkezdsei szerint j6mak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkodisiProgram
A Kcizszolgiiltat6 koteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitmdnyeket ds eszk6zdket akdzszolgiitatits teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy akivetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

6^^"^-
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze

6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6stig vagy bir6sdg
annak 6rv6nytelensdg6t dllapitja meg, rigy a szerz6d6s t6bbi r6sze drvdnyes ds

kikdnyszerithet6, kivdve, ha andlktil b6rmelyik Fdl a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6k6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tiirv6ny (Ht.), a kdzbeszerzdsekol sz6l6 2015. dvi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszig dnkormiinyzatair6l sz6l6 201 I . dvi CLXXXX. tiirvdny (M6tv), valamint a

Polgdri Tdrvdnyk6nyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
Agazati jogszabll yo k irrinyad6ak.

S6svertike, 2019. 6v 11. h6nap/r nap

L--
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg6ltatri

d.^^u^--
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