
Drc_ra- t+- {- 6t f L-tf uts

HULLADEKGAZDALKOUAST XOZSZOLGALTATAST SZPNZ6ONS

amely l6trejdtt egyrdsa: T6senfa Kiizs6g Onkorm inyzata
sz6khely: 7843 Tdsenfa, Kossuth L. u. 71.
PIR szrim: 555182
ad6szim: I 5555 I 80-l-02
kdpviseli : Bokor Gdza polgilrmester
mint rinkormiinyzat (a tov6bbiakban: Onkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommun6lis Szolg6ltat6
Nonprofi t Korl:ltolt Felel6ss6gii Trirsas6g
szdkhelye: 7632P6cs, Sikl6si [t 52.
cdgj egyzdkszim a: 02 -09 -064 5 5 6
ad6sz6ma: | 1 5 4 | 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ szrima: I 00468989 /p6cs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH szrima: I1541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Ktizszo196ltatri

miisrdsa:

az alulirott helyen 6s napon az aliibbi
- tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt
feltdtelek melletr:

szerz<id6 felek jelen krizszolgiirtatrrsi szerz6dds megkdtdsekor figyelembe vett6k akdzbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. dvi cxru. iv. is.--$-at, ,n"ty szerinr a k.zbeszerzdsi6rtdkhat6rok:

. !),.""':p?i uni6s jogi aktusban meghat6rozott kcizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsidrt€khatrirok (a tovribbiakban: uni6s drt6-khat6rok);

, b) a kdzponti kciltsdgvetdsr<il sz6.l6 tdrvdnyben meghatdrozotr k6zbeszerz.si ds koncesszi6sbeszerzdsi ertdkhatiirok (a roviibbiakban: nemzeti ene?f,uiZrof ;.(3) Az egyes beszerzdsi trirgyak esetdben urtur,,ul*al nemzeti drtdkhatdrokat a kdzpontikdltsdgvetdsrcil sz6l6 t.rvdnyben evente k ri;;;h"tl;;rni. Az egyes beszerz6si tdrgyakesgtdbgn 
.alkatmazand6 - (2) bek:1d:s ,r"rirti 

"*"Opui 
uniO, .1ogl "tir.U* .-.gf,"i,rlrou _uni6s drtdkhatrirokat a mindenkori. k6ltsdgvet6si torve'nyuen evente rogziteni kelr.A Kbt' 17' $ (3) bekezddse szerint a siolgaltatris u.L.ur, gner.. olyan szerz6dds eseteben,amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatarozofi idcire. ndgy dvre vagy annrir r.videbb id6re k6tend6 szerz6d6s esetdn aszerz<jdds id6tartama alatti ellenszolgdliatris;
b) hatdrozarlan idore k6t6tt rr".r6dd, vagy ndgy dvn6l hosszabb id6re kdtendri szerz<id6seset6n a havi ellenszolgriltatris n"gyu"nnyol&o.oia.

A Magyar Kdztdrsasrig 2019. 6vi k6lts6gver6s6r6l s2616.201g. evi L. tdrv6ny 72. g (t)bekezddse 
-rdgziti, 

hogy a Kbr. 15. g (r) b'etezaJs ui pon'tju ,r.rinri nemzeri krizbeszerzesidrtdkhatar 2019. janu6r I -j6t6l szolgiltates ..g."na"tir" .r"t6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megdllapitjrik, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6d6s nem esik a kdzbeszerzdsi elj6riishatrilya alai.

6r"'t 
^_



Szerz6d6 Felek a telepuldsi hullad6k gyrijt6s6re, szillit6sra ds kezel6sre vonatkoz6

kdzszolgrittat6s folyamatossig6nak biaosit6sa 6rdek6ben a teleptl6si hulladdkhoz kapcsol6d6

jogok 6s kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet

vdgrehajtrisriLra az al|bbi szerz6d6st kdtik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszag netyi dnkormtfuryzatair6l sz6l6 201 l. 6vi clxxxx. t6rv6ny 13. $ (l)
bekezd6ie szerint-a helyi kdz0gyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok k6r6ben

ell6tand6 helyi iinkormrinyzati fiiadatok k6zd tartozik kiil6n6sen a hullad6kgazd6lkod6s ds a

kdmyezet-egdszs6gtigy (k-oaisaas6g, telepiildsi k6myezet tisztasagenak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs6l6irt6s).

Ahullad6k6l sz6l62012.6viCLXXXV.t6rv6ny(atov5bbiakban:Ht.)33.$(l)bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkodisi kdzszolg6ltat6s elletasAt a

k6zszolg6ltat6val ktitdtt hulladekgazd6lkodasi kdzszolg6ltat6si szerzod6s ttjan biztositja'

1,2. Jelen szerz6d6s az Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete " " " " " " " "'(" " " " " " "') KT'

sz. harirozata alapjrin jtltt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Tdsenfa.. Kozs|g kdzigazgatesi. 
. 
teriileten az

ingurfu*ui;jJonosoknAl, birtokosokn?l, haszn6l6knril (a tov6bbiakban. .. 
egyiitt:

irg"iir**^ao) keletkez6 telepiildsi sziir1rd hulladek keze[6sdre fennril16 kdzszolg6ltat6ssal

tu!'".otutUun - 
- 
a f,atatyo, logszabnlvoknak . 

m;qfllelaen - az Onkorminvzat 6s a

ii6r.-lgef,",O k6z6tti kapcsoiatot, a Felekjogait 6s ktitelezettsdgeit szabiiyozza.

2.
i.t, lr onkormrinyzat megbizza a Ktizszolgrilta t6t az al6bb meghat6rozott feladatok

elv69z6s6vel:
T6senfaK6zs€gkizigazgatAsiteri'iletenatelepfil6sihulladekbegyrijtds6veleselhelyez6s
c6lj6b6l t6rt6n6 rendszeres "f."affi,jtaruf 

a szerzdddsben riigzitett id6tartamban' valamint

kezeldsdvel6s6rtalmatlanit6.a'"r."Mecsek.DrdvaHulladdkgazd6lkod6siProgrameszk6z.
e, rJi".rr.envalomrinydnak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolgriLltat6si szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szallit6sa, kezel6se heti I alkalommal

- lomialanitris 6vente k6t alkalommal

- elkiildnitett /szelektiv/hulladdkgytijt6s

2.2,AK6zszo|g6ltat6a2.l.pontbanmeghat6rozottfeladatokelv6gz6s6t2020.januri.rl.j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapj6'n a Kiizszols'iltat6' a Ht'-ben' illetve az ide vonatkoz6

jogszabdlyoknak e. - onilt'anyzati renieletnek.. megfeleloen kizilr6lagosan jogosult

T6senfa Ktizsdg ttirig-guta.i1".tilet6n a teleptil6si hullad6[ gyiijrds6re 6s kezeldsdre ir6nvul6

kiizszol g6l tatrisok ell6trisrira.

Ak6zszolg6ltat6smegnevez6se:telepiil6sihullad6kgytijt6s6re6skezel6s6re.irri,rryul6
kdzszolgdltat6i feladatok 

"ttat.isu, 
amely kiterjed u n"In t"it itr"tes szem6ly ingatlanhaszndl6

a h6ztart6si hulladdkhoz t u.o.riO t uffudet rdsz6t kepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht' 39'$ (3)

bekezd6sdre tekintettel.
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A kdzszolgdltatas teljesitdsdnek teriileti kiterjed6se: Tdsenfa Kdzs€gkdzigazgatisi teriiletdn.
A kdzszolgriltatas kdr6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se ds kezeldse: a Kdk6nyi Regionrilis
Hullad6kkeze16 Kdzpontban vagy 6trak6allom6son, illetve mas, kdmyezetv6delmi, mrik6d6si
engeddllyel rendelkezd hullad6kkezel<i l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorm6nyzat kiitelezetts6gv{llal6sa
3.1. Az Onkorm nyzat a 2. pontban irt kdzszolgriltat{is ell6tAs6ra a Kiizszolgiltat6nak
kizar6tagos jogot biaosit.

3.2. Az 6nkorm6nyzat kdtelezettseget viillal:
- a kdzszolgiltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6tAsAhoz a Kiizszolgriltat6 szfimdra

sziiksdges informdci6k 6s adatok szolg6ltat6s6ra,
- a kdzszolg6ltatiis kdrdbe nem tartoz6 hullad6kgazdrilkodrisi tev6kenys6gek

kdzszolg6ltatiissal tortdn6 6sszehangol6s6nak e16segites6re,
- a kdzszolgiiltatiisnak a telepiildsen vdgzett mris kdzszolg6ltat6sokkal val6

cisszehangolasrinak el6segit6s6re,
- a Kiizszolgdltat6 kizar6lagos kdzszolgiiltat6si jogrinak biztositas6ra,
- a telepiilds k6zszolg6ltatris igdnybev6tel6re kOtelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkozisiiban

ndv- ds cimjegyzdk 6tad6s6ra, adategyezet6sre,
- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tadasAra,

- az Onkormiinyzar 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy
mentessdg miatt felmeri.il6 kdltsdgek megtdrit6sdre a Koordin6l6 szerv sz6m6ra,

- a teleptil6si ig6nyek kiel6git6sdre alkalmas hullad6k gyiijtdsdre, sz6llitas6ra, kezel6s6re
szolgrit6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghat6rozrisrita. Ennek keret6ben kijetiili - a

Kiizszolgdltat6val egyeaewe - azokat a gyiijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a K6zszolg6ltat6 6tvegye kdaeriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gdpjrirmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillit6 j6rmri szdmlra megfelel6 ttviszonyok biztosit6srira, (kiildnds
tekintettel a t6li h6- ds sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzirt firszelvdny6be bel6g6
farigak levrigris6ra),

- a klzszolgirltatAsi szerz6dds kizzet€Ieldril a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktldnitett hullad6kgyiijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6sdrol.

4. A Kiizszolgiltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgiiltat6 gondoskodik:

- A h6aartAsban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan hasznelt ingatlanok eset6ben az elkit6si id6szak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
r6sz6re az 6ves hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatAsi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiildnitettengyiijtdtthulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente kdt alkalommal
ttirt6no 6sszegyiijt6s6r6l, elszillitasiir6l 6s kezeldsdr6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn€l keletkez6 hazta(6si hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
iisszegyrijt6sdr6l, elsz6llitrisrlr6l ds kezel6sdr6l.
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- Az |ltala tizemeltetett hulladdkgyfijt6 ponton, hulladdkgyrijt6 udvarban a hulladdk
6tvdteldr6l, 6sszegyiijtds6r6l, elsz6llit6srir6l 6s kezeldsdrril.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k6nyvelds, szriLrnvitel, bdrsziimfejtds
- adminisztrrici6, nyilvrintartris, adatbrizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolgiiltatiis

c.) az Onkorm inyzattal egyUttmiikddve a fogyasa6k szirnfua kdnnyen hozzAfdrhetb
i.igyfelszolgrllat ds t6j6koaatrisi rendszer mr.ikddtetdse (Kdzponti iigyf6lszolgdlat cime: 7632
Pdcs, Sikl6si u. 58.), valamint a k6zszol96ltatiissal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztatris.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kOtelezettsdget vdllal tovribb6:
a) a kdzszolgiiltates folyamatos ds teljes k<ini elkitrisrira,
b) a k6zszo196ltatris meghatrirozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kdmyezetvddelmi hat6s6g riltal meghatiirozott minrisit6si osztAly szerinti

k6vetelmdnyek biztosit6s6ra ds a min<isit6si enged6ly hulladdkgazddtkodrisi
kdzszolgdltatiisi szerz6dds hatrilyoss6ganak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k6zszolgdltatas teljesitdsdhez sziiks6ges mennyisdgti 6s min6sdgri jdrmii, g6p, eszk6z,
berendez6s biztosittis6ra, a sziiks6ges ldtszemf 6s k6pzetts6gii szakember alkal mazbsAra,

e) a kdzszolgriltatris folyamatos, biztonsrigos 6s b<ivithet6 teljesit6s6hez sztiks6ges
fejlesztdsek 6s karbantart6sok elvdgz6s6re,

f) a kdzszolgdltatris kdrdbe tartoz6 hulladdk kezeldsdre meghat6Lrozott helyek ds
l6tesitmdnyek ig6nybevdtel6re,

g) nyilv6ntart6si rendszer mtikddtet6s6re 6s a k<izszolg6ltat6s teljesit6sdvel 6sszefiigg6
adatszolgiiltat6s rendszeres telj esitds6re,

h) a nyilvriLntart6si, adatkezel6si ds adatszolgiiltat6si rendszer l6trehoz4siihoz ds folyamatos
mrik6dtet6sdhez sziiks6ges felt6telek biaosit6srlra,

i) a fogyasa6k szrimrira kdnnyen hozzAfdrhetis iigyfdlszolgrilat ds trijdkoaatrisi rendszer
mrikddtetds6re,
a fogyaszt6i kifog6sok ds dszrev6telek elint6z6si rendjdnek megAllapitdsAra,
a tev6kenys6g ell6tisrihoz sziiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a felel6ss6gi k6rben bek6vetkezett dnkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hultaddk gyiijtdsdhez az ingatlanhasznril6 legakibb 2 kiil6nbdz<i
iirm6rt6kii gyiijt<ied6ny kdziil v6laszthasson,

m) t6bblethullad6k elhelyez6sdt szolgril6, a Kcizszolgdttat6 riltal biaositott zsiik
forgalmaziis6ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkodAsi Program eszk6z- 6s l6tesitmdny iillominyiinak
haszndlat6ra.

A K6zszolgriltat6 hulladdkgazd6lkoddsi enged6ly6nek szirna: OKTF-KP/2S39-10i2016,
PE/KFT/6055-3 t2017, pEtK'IF O I 155-7 t2018, PE/KTFO/0036 3-2t2019.
A Kdzszo196ltat6 megfelel6sdgi vdlemdnydnek szrima: KP-38633-512019.
A K6zszolg6ltat6 min6sitdsi engeddlydnek szdma: PE/KTFO/05727-212019.,
PE/KTFO/04759 -6 t2019., PEiKTFO/06748-2 t2019.

i)
k)

(.^u"-,
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5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezetts6g6t6l vis maior esetdn,
tov6bbri, ha az Onkormiinyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelitdsdhe z olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan a k62V, amely a

Kiizszo196ltat6 g6pj6rmiiveinek balesetmentes kdzleked6sdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akadAly elhArul6s6t kdvet6 legkdzelebbi szaltit6si napon kdteles
szolgiiltatni, mely alkalommal kdteles az el6zo elmaradt szillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgii telepiildsi hulladdk elszallitrisrira is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
- az dnkormtinyzat rendeleteben el6irtt6l eltdr6 tdrol6ed6ny kihelyezdse esetdn,

- ha a tdrol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hulladdk kdrdbe nem tartoz5 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pitdsi tdrmeldk,6llati tetem, mar6, m6rgez<i

anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedetmfi, srllyri targy, amely veszdlyezteti a
hullad6kszillit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrongrilhatja a

gyiijt6berendezdst, kezel6 berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a

kdmyezetet.)
- a hulladdk nem a szabviinyos, zart t6rol6ed6nyben, illetve nem a K6zszolgrlltat6t6l

vdsdrolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,
- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s

veszdlye fenniill (nem lez6rt, illetve sdriilt ed6ny)
- ha a tdrol6ed6ny k6rtl szabrilytalanul, annak mozgatast ds iirit6st akad6lyoz6 m6don

tdbblethullad6k kerillt kihelyezdsre
- amennyiben a triLrol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a tarol6ed6nyek matric6jrinak

hi6nya, illewe s6riil6se esetdn.

7. Az atvrlllalkoz6 / tetjesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgiltat6 jogosult alv6ltalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kizszolgiitatf az

alvrillalkoz6 igdnybev6teldt kdteles az 6nkormdnyzat szlmi*a bejelenteni.

7,2, A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenysdg66( a Kiizszolgdltat6 fgy felel,

mintha maga j iirt volna el.

8. A Kiizszolg6ltatds tetjesites6vel 6sszefiigg6 adatszolg6ltat6s biaosit6sa 6rdekdben a

Ktizszolgiltat6 az l./ pontban meghatdrozott szo196ltatdsi teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyitv6ntartrisi rendszert kdteles vezetni, mely tarlalmzza a szolgiiltatdsi tertiletr6l elsz6llitott
6s iirtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyisdg6t.

9. A kdzszolg6ttat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a ktizszolg6ltatiis teljesitdsdvel

kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifogdsait irdsban a Kiizszolgdltat6 szekhelydre (7632

P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds a Kiizszolgdltat6
kdteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Haladdktalanul intdzked6sre kdteles a

Kiizszolgriltat6 krimyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltatlisi tevdkenys6g6vel

okozati osszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezeldsi kdzszolgrlltatds rendj6r6l sz6l6 rendelet€nek rendelkezdsdt kifog6solja, a

Kiizszolg6ltat6 30 napon beliil kiiteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-

az Onkorm6nyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltatds dija
10'1. A hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmii-
szabrilyozrisi Hivatal javaslatrinak figyelembevdtel6vel az illetdkes minisaer rendeletben
Sllapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHt.32/A. $-a alapjrin az rillami hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladat keretdben az 6llam beszedia kdzszolgriltatiisi dijat ds kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hutladdkgazdrilkodrisi
ktizszolg6ltatiisi dij megrillapittisridrt felel<is miniszter ithal meghatArozott szolgeltatesi dijat,
Az Allam e feladatainak ellat6sAra koordindl6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordindl6 izerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgdltat6, a telepiildsi 6nkorm6nyzar, valamint a hullad6kgazdritkodrlsi
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatkdrdnek gyakortrisrihoz sziiksdges.
A.miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett kdzszotgdltatdsi dij felosa6srinak etv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatdnak figyelembevdteldvel rendeletben rillapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 szolgriltatrisi dijat.

10.2
A kdzszolgdltat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltatdsi dij meg6llapft6sa a Ht. 46-48.g 6s 91.g,
valamint a 64/2008. (1II.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinJk megfelel6en t6rt6nt.

aa 385f2014. (xll. 3l ) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul cs dletvitelszeriien hasm6l6 termdszeres
szemcly ingatlanhaszn6l6 rcszdre, a terep[rdsi onkormaiyzat alta'i kiadott igazor6s arapjtur.

Tdbblethulladdk gyrijtdsdre szolgiil6 zsiik iiLra : 3 6 l,- Ft+A faldb.

Eddnymeret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

60 liter* <1 -
80 liter 71,-
I l0 liter 97,-

Ipari (eazdrilkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

I l0liter 108,-
120 liter I18,-
I 100 liter I 085,-

Eddnymdret Egyszeri neft6 tiritdsi dij
(F0

I l0 liter 97,-
120 liter 106,-
I 100 liter 974,-

szerz6do Felek az riltalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a
AFA tdrvdny rendelkez6seinek megfelel<ien j6mak el.

hat6lyos
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I l. Alhmi hullad6kgazdrilkodisi kiizfeladat-elkitds
11.1 Az rillami hullad6kgazdrilkoddsi kdzfeladat ell6t6sifua letrehozott szeNezet
kijeltilds6rrit, feladatkdrdr6l, az adatkezell.s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. 0II. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Kormrfury a Ht. 32/A. g (l) bekezd6sben
meghaterozott feladatokra Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zdrtkdnien MiiLt<dd6 Rdszv6nyt6rsas6got je[6lte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltatdsi dijakra vonatkoz6 szimLiLkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatds alapjan:illitja ki. A kiizszolgrlltat6 hirinyos vagy
kdsedelmes adatszolgiiltattisa eset6n a Koordinril6 szerv a nem megfeleki adatszolgaltatiissal
drintett ingatlanhasznril6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszrimLizott
kcizszolg6ltatdsi dij16l Allit ki szdmkit. Az ezzel6sszefligg6sben keletkez<i dijkonekci6 eset6n
minden helytdll6si kdtelezeus6g a kdzszolgriltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolg6ltatrisi
dijkilldnbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordindl6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes

szolgdltatesi dijba besz6mitja. A k6zszolgiltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgAltatAsab6l
ered6, a Koordindl6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szamlikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a k6zszolg6ltat6t terheli a felelossdg.

11.3 A Koordin6l6 szer\,/ az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6lEtasb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k6rdt, amelyre nincs k6zszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adalszolg6ltatasban, ugyanakkor v6lelmezhetti, hogy az ingatlannal
dsszefiiggdsben teljesitds tdrtdnt. A Koordinril6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

k6mi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat'isb6l hianyz6

ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a

kdzszolgdltat6nak, ds felhivja a kdzszolgriltat6t, hogy a megkiilddu ingatlanokon v6gzett

szolgrittatrisrfurak meglelel6en korrigdtja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgaltat6st

legkdsribb az 6rtes(tds kdzhezv6teldt kdveto 8 napon beliil.
A konekci6t kdvet5en - a kdzszolgbhat6 elt6ro adatszolgdltatrisa hi6ny6ban - a Koordinil6
szerv a kcizszolgriltatdsi dijat az ingatlantulajdonosnak sz mlAzza ki.

ll.4 A Koordinril6 szerv a kisz6mkizott 6s az ingatlanhasm6l6 6ltal hatririd6n beliil ki nem

fizetett kdzszolgriltat6si dij behajtrisa drdekdben intdzkedik.

11.5 A Kdzszolgdltat6 r6sz6re a kdzszotg6ltatrisi szerz<id6sben r6gzitett feladatok ell6t6se6rt

a Koordineil6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrisi dij meg6llapit6s66rt felel6s

miniszter iiltal meghatiirozott szolg6ltatiisi dijat fizet.

11.6 A k<izszolgiiltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felel6s rlltal kiadott

tetjesitisigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kilog6sa nem

meriilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kdzszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdsz6re a

rendszeres adatszolgriltatris keretdben t6rt6no megktilddse a szolgiiltatrisi dij fizet6sdnek

feltdtele.
Az Onkorm6nyzat kdteles a teljesitdsigazolAst a Kdzszolg6ltat6 r6sz6re a teljesitdssel drintett

id6szakot k6vet6 5 napon belol kiadni. Amennyiben az onkorm 6ny zal a teljesitdsigazol6s

kiadrisdval alapos indok n6lktiLl kdsedelembe esik, rigy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez6 k6r6t az 0nkormdnyzat feld 6rvdnyesiteni'
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ll.7 A szolg6ltatrisi dijban a hullad6kgazdilkoddsi kdzszolgriltatds teljes kdzvetlen kdlts6ge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6sdr6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdxzolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv eltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkoddsi k6zszolg6ltatrisi szerz6d6s Ht. 92lB. g (2)
bekezdds szerinti megfelel6s6gdt vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alapjin az Onkormrinyzat a kdzszolg6ltatdsi szerzod6st
annak megkdtdsdt vagy m6dositasdt kdvet6en halad6ktalanul, de legkds<ibb 8 napon beliil
elektronikus uton megktildi a Koordiniil6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolg6ltat6si szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napj rival kezd<id6 hatillyal hatdrozott id6re,2029.
december 31. napj6ig kiitik.

Felek a szerzriddst kdz6s megegyezdssel, csak irisban m6dosithatjak.

13, A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s megsziin6se
A kdzszolg6ltatrisi szerzrid6s megszrinik
a/ a benne meghat6rozott id6tartam lejrirtrival,
b) a Kdzszolgitltat6 jogut6d n6lkiili megszrindsdvel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodcitt meg,
d) felmondrissal
e) a felek kdzds megegyez6sdvel

l3.l Az Onkormanyzat a k6zszolgiiltat6si szerz6d6st a polg6ri T<irvdnykrinyvben
meghatarozott felmondrlsi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszol96ltat6

- a hulladdkgazd6lkoddsi kdzszotgdltatris elliitiisa soriin a kdmyezet vddelmdre vonatkoz6
jogszabdlyok vagy a rd vonatkoz6 hat6s6gi d6nt6s eltiiriisait srilyosan megs6rtette, 6s
ennek t6ny6t a bir6srig vagy a hat6siig jogerosen megrillapitotta;

- a szerzbddsben megdllapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette;

- a hulladdkgazddlkod6si kdzszolgiiltat6si szerz6ddst az Onkormrinyzat felmondja, ha a
K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik min<isit6si engeddllyel vagy megfeiel6sdgi
v6lemdnnyel.

13.2 A Kdzszolgriltat6 a Polgriri rdrvdnyk6nyvben meghatilrozottakon trilmenrien a
k<izszolgriltatrisi szerz6d€st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormri'n yzal a kdzszolgiltatriii szerz<iddsben meghatdrozott kdtelezetts6g6t - a
Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megsdrti, €s ezzel a Krizszolgriliat6nak
krfu't okoz, vagy akadilyozza a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgiiltatris teljesitdsdl; vagy- a kdzszolgaltat6si szerz6dds megk6t6s6t kdvetrien hat6lyba l6pett jogszabdiy a
kdzszolg6ltatdsi szerz6dds tartalmi elemeit rigy vriltoztatja meg, 

'hogy 
az a

K6zszolgaltat6nak a hulladdkgazd6lkodisi k6zszolg6ltatiis szerz6ddsizeni teljesit6se
kdrdbe tartoz6 l6nyeges ds jogos drdekeit jelent<is mdrtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkodrisi szerzriddst a kdzszolgriltat6 felmondja, a telepiildsi
cinkormrinyzat haladdktalanul gondoskodik az rij kdzszo196ltat6 kiv6lasarisrir6l.
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A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmonddsi id6 alatt a Kdzszolgiltat6 a hullad6kgazdrilkoddsi kdzszolg6ltatast v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormrfuyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve, ha a szerz6d6s

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij 50%-6nak

megfelel6 meghitsulasi kdtbdr fizet6s6re kdteles.

14, Elj6ris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k6zszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se vagy megsziintet6se eset6n a K6zszolg6ltat6 az [j
kiizszolg6ltat6 kiv6lasa6sriig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltatast vtiltozatlanul elLitja.

A hullad6kgazd6lkodtisi k6zszotg6ltat6si szerz6dds megsziin6se eset6n a k6zszolgdltatris

ell6t6siival kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kdzszolg6ltat6 a

telepiil6si 6nkormrinyzatnak a kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s megsztin6se napjan 6tadja.

15, Jogvitdk int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat els6sorban az egym6s kdztitti targyalesok

sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben ajogvit6t a Felek trirgyal6s [tj6n 60 napon beliil nem tudjak rendezni, a bir6s6gi

eljrirris iefolytairivira a P6csi J6r6sbir6s6g, itletve 6rt6khatri,rt6l fiigg6en a P6csi Tdrvenyszdk

illetdkess6g6t kdtik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos briLrmety ig6nyt vagy nyilatkozatot, kiiveteldst ir6sba kell

foglalni.

A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nkorm6ny zat r€sz€tol
n6v: Bokor G6za Polgarmester
telefon: 721495- l0l
e-mail: kemes@dravanet.hu

a Kiizszolgiltatr6 r6szdr6l:
ndv: Bir6 Peter Ugyvezet6
relefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

lT.Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkoddsi Program
A K6zszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdalkodasi Projekt

keretdben riegval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszk6z6ket a klzsmlgiitatas teljesit6se 
- 
kapcsiirn'

Felek k6telezJtts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tii,rsul6si TanScs hat6rozatainak.
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18.R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerz6dds brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6srig
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja meg, rigy a szerz6d6s t6bbi r6sze drvdnyes 6s
kikdnyszerithet<i, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik Fdl a szerzciddst nem k6tdtte volna meg.
A jelen szerzoddsben nem szabirlyozolt kdrddsekben els<isorban a hullad6kr6l szol6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIIL t6rv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny (M6tv), valamint a
PolgriLri rdrvdnyk6nyvr6l sz6l6 2013.6vi v. tdrvdny (ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
Lgazati j o gszab ilyok ir6nyad6ak.

Jelen szerz<iddst a Felek annak elolvasiisa ds 6rtelmezdse utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j 6v ahagyolag irj ak al6.

T6senfa,2019' uu 
Z01g [0,,, I g h6nap nap

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg:iltat6
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