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PIR szrim: 397977
ad6sz6m: 1 5397 97 I -2-14
k6pvi seli : Varga Zoltdn polgiirmester
mint cinkorm iny zat (a tovdbbiakban: On korm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Du n r{ntri li Komm un r{lis Szolgdttat6
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gii Tirsasrig
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si ttt 52.
cd gj egyz6k szitma: 02-09 -064 5 5 6
adlszdma: 1 | 5 4 | 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kcik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozpontl
KSH sz6ma: I 1541 587-381 l-572-02
kepviseli: Bi16 Peter tigyvezeto
mint Kozszolgdltat6, a tovdbbiakban: Ktizszolgrlltat6

m6sreszt;

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozcitt az alulirott helyen ds napon az al/},bi
feltdtelek mellett:

SzerziSdo felek jelen kdzszolgdltat6si szerzod6s megkcit6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a klzbeszerz6si
6rtdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszeru6si ds koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok);

b) akozponti kdltsdgvetdsrol sz6l6 t<irvdnyben meghatirozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzesi 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti drt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
k<ilts6gvet6srol sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si trirgyak
eset6ben alkalmazando - (2) bekezdes szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozatt -
uni6s drtekhat6rokat a mindenkori kdltsegvetdsi tcirvenyben evente rogziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezdese szerint a szolg6ltatris becstilt ertdke olyan szerzod6s esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott id6re, ndgy 6vre vagy ann6l rcividebb idore kdtendo szerzod6s eset{n a
szerzo d6 s i dotartama alatt i e I lens zolgl,ltatis ;

b) hatitrozatlan idore kdtott szerzodds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kcitendo szerzildls
esetdn a havi ellenszolg6ltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Ktiztiirsas6g 2019. 6vi kriltsdgvetds6rol sz6lo 2018. dvi L. tdrvdny 72. g (1)
bekezdese rdgziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti krizbeszerzdsi
6rtdkhat6r 2019.janu6r 1-jdt6l szolgiitatits megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kozbeszerzdsi elj6r6s
hatiiya al6.

!tao.t+-r- cv 
f 
a-o rc -L+-

6^.,.,^-



Szerzodo Felek a telepi.il6si hullad6k gytijtdsdre, sz6llit6sra 6s kezelesre vonatkoz6
krizszolg6ltatSs folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sirra az al6bbi szerz6d6st kotik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarcrszig helyi cinkorminyzatair6l szol6 2011. evi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l)
bekezdese szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biaosithat6 kozfeladatok kordben

ell6tand6 helyi dnkormdnyzati feladatok koze tartozik ktilOnosen a hullad6kgazd6lkod6s ds a

kcirnyezet-eg6szs6giigy (koztisztas6g, teleptil6si kornyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

r6gcs616irt6s).

Ahullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torvdny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a telepiil6si dnkormrinyzat a hulladdkgazd6lkodrlsi k<izszolg6ltat6s ell6t6s6t a
krizszolg6ltat6val kotdtt hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolg6ltatdsi szerzodes rid6n biztositja.

hat6r ozata al apj an j citt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s cdlja, hogy T6trijfalu Krizs6g kozigazgatisi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhaszn6l6) keletkezo telepiildsi szil6rd hulladek kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal

kapcsolatban a hat6lyos jogszabdlyoknak megfeleloen az Onkormfnyzat es a

Kiizszolgdltat6 kdzritti kapcsolatot, a Felek jogait es ktitelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormrlnyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok

elv6gz6sdvel:
T6tirjfalu Kcizs6g kozigazgat6si teri.ilet6n a telepi.ildsi hullad6k begyujt6s6vel 6s elhelyezds

c6lj6b6l tort6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzoddsben rogzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel 6s {rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz-

6s l6tesitmdny6llom6ny6nak ig6nybevdtel6vel-, kozszolg6ltat6si szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, szilllitdsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente egy alkalommal
- elkiil<initett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s

2.2. A Kiizszolgiltatl a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzeset 2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjan a Kiizszolgriltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6lyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

T6tujfalu Kozs6g kdzigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re 6s kezel6s6re

ir6nyul6 kdzszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A k<izszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hulladdk gytijtdsere 6s kezelds6re ir6nyul6

kozszolg6ltatoi feladatok el16t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahintartisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kOzszolg6ltat6s teljesitds6nek teriileti kiterjedese: T6tirjfalu K6zs6g kdzigazgat6si tertletdn.
A kdzszolg1,ltatis kdrebe tartozl hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcikdnyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdmyezetvedelmi, mrikriddsi
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitmenyben.

3. Az Onkorminyzatkiitelezetts6gvillalisa
3.1. Az dnkormrlnyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s elliltisira a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az O n ko rm rinyzat kdtelezettseget v6l I al :

- a kcizszolg6ltatris hatdkony ds folyamatos ellitttsithoz a Kiizszolgdltat| szdmira
sztks6 ges inform6ci6k 6s adatok szol g6ltat6s6ra,

- a kcizszolg6ltat6s kcir6be nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si
kcizszol g6ltat6ssal t0rt6no <isszehangol6s6nak elo se git6s6re,

tevdkenys6gek

- a k0zszolg6ltat6snak a teleptil6sen vdgzett m6s kdzszolgiitat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak elosegit6sdre,

- a Kilzszo196ltat6 kizirolagos kdzszolg6ltatAsi j og6nak biztosft6s6ra,
- a teleptil6s kozszolg6ltat6s igdnybeveteldre kotelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

ndv- 6 s c imj e gy zdk ittaddsir a, adate gy eztet6 sre,
- ked.vezmeny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok futaddsdra,
- az Onkormrinyzat Sltal rendeletben , vagy egy6b -6do., biztositott dijkedvezm dny vagy

mentessdg miatt felmeriilo krilts6gek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szfumira,
- a telepi.il6si ig6nyek kiel6gitdsdre alkalmas hulladdk gyrijt6s6re, sziilitfusdra. kezelds6re

szolg6l6 helyek ds l6tesftmdnyek meghatirozitsira. Ennek keretdben kijelcili - a
Kiizszolgfltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgdltat6 6tvegye kozteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat| 6ltal alkalmazott gepjfurmtivel nem tud behajtani,

- a hulladeksz6llit6 jrirmti szitmdra megfelel6 ritviszonyok biztosit6s6ra, lktilonris
tekintettel a t6li h6- es sikoss6g-mentesftdsre, valamint a kcizut tirszelvdnydbe bel6g6
fadgak lev5g6siira),

- akozszolg6ltatrisi szerzod6s kozzetetelerol a helyben szokSsos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiil<initett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6s615l.

4. AKiizszolgiltatfkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hinatdsban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 ds idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellilthsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
r|szdreazeveshullad6kgazdSlkod6si kcizszolg6ltat6sidij 5\%-6tkellmegrillapftani.)

ii. Elkiildnitettengytijtritthulladdk
iii. Lom hullad6k dvente egy alkalommal
trirtdno cissze gyrij tesdro l, el sz6llit6sdr6l es kezeld s6rol.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hintarttsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyuj tesdrol, el sz6l lit6s6r6l 6s kezeles6rol.
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- Az illtala tizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hullad6k
6tvdtel6rol, dsszegyrij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l ds kezel6sdr5l.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- konyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrdci6, nyilv6ntart 6s, adatbizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmtikrjdve a fogyaszt6k szitmira kdnnyen hozzdfdrheto

tigyf6lszolg6lat 6s tiljekozltatitsi rendszer mukodtet6se (Kcizponti tigyfdlszolg6lat cime: 7632

P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgiltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztatds.

4.2. AKiizszolgriltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:

a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes koru ell6t6sara,

b) akdzszolgitltatiis meghatirozottrendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6s6re,

.i a komyizetv6delmi hatos6g 6ltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

k6vetelm6nyek biaosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

k<izszolgdltatdsi szerzodes hat6lyossdg6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kcizszolgfltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gri j6rmti, gep, eszkoz,

berendez{i biztositLsira, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsira,

e) a k6zszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos es bovitheto teljesit6s6hez sziikseges

fej leszt6sek es karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s kcir6be tartozo hulladek kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikddtet6sdre 6s a kcizszolg6ltat6s teljesit6sevel <isszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6sere,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si

mrik<idtet6 s6he z s ziiks6 ge s fe lt6telek bi zto sit 6sir a,

rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

i) a fogyaszt6k sz6mara k<innyen hozztferheto tigyf6lszolg6lat 6s ti4ekoztatitsi rendszer

l)

m)

mrik<idtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6sara,

f.l a tevekenyseg ellat6sfrhoz sztks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a ieleloss{gi kcirben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6sere,
bi4osida, hogy a vegyes hulladdk gyrijtesdhez azingatlanhaszn6l6 legalibb 2 kiilonbozo

tirm6rt6kti gytij toe d6ny k<izi.il v6laszthas son,

tribblethutlad6k ehelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biaositott zsdk

forgalmazisira,
n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkod6si Program eszkoz- ds ldtesitmdny 6llom6nyanak

hasznillattra.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkodisi engeddlyenek szitma; OKTF-KP 12538'1012016,

PE/KFT/6055-3/20 r 7, PE/KTFO I 155-7 I 2018, PE/KTFO/00363-2 I 2019.

A Kozszo I g 6,ltat6 me g fel e lo s6 gi v6l emdny dnek szitma'. KP-3 8633 - 5 I 20 19,

A Krizszolg6ltat6 minositesi enged6lyenek sz6ma: PE/KTFO 105127'212019,,

PE/KTFO t047 59 -6 120 19., PE/KTFO/06748-2 12019.
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6.

5. Mentestil a Kiizszolgiltatf a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezettsdgdtol vis maior
esetdn, tov6bb6, ha az 0nkormrinyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akiinitl, amely a
Kiizszolgr{ltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes k<jzleked6set biaos(tja. Ez esetben a
Ktizszolgdltatri az akad6ly elhrirukis6t kcivet6 legkcizelebbi sz6llit6si napon kciteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri telepiilesi hullad6k elsz6llit6s6ra is.

A Kiizszol giltat6 j o gosult megtagadni a hulladdk el sz6l lit6s6t :

az onkormdnyzat rendelet6ben eloirttol elt6ro t6roloed6ny kihelyezdse eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz 6 anyag
keri.ilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, ko-, dpftdsi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, 

^"rg."roa\yag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, sflyri tirgy, amely vesz6lyeaeti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6gdt, vagy megrongiilhatja a
gytijtoberendezdst, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitdsa sor6n lesielyeieti a
kdrnyezetet.)
a hulladdk nem a szabv6nyos, zdrt t6rol6edenyben, illetve nem a K<izszolgrlltat6t6l
vis6ro lt j e I zett zsitkban kertil ki he lyezd sre,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyez6,sre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nemlezirt, illetve sdriilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny kdriil szabiiytalanul, annak mozgatiist 6s tiritdst akadiiyozd m6don
tcibblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezet6sre keriil - a ttirol6ed6nyek matri c1jinak
hi6nya, illetve s6riilese eseten.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vlgezhetl tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgriltatri jogosult alvitllalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolg6ltat6 az
alv6llalkoz6 igdnybevdteldt kdteles az Onkorm lrnyzit szitmdrabejelenteni.

7.2. A Felek rdgzftik, hogy az alvrillalkoz6 tev6kenysdg6drt a Kiizszol giitat1 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

9: A Kiizszolgdltatfs teljesitesdvel risszeftig go ad,atszolgrlltat6s biaosft6sa 6rdek6ben a
Kilzszolgitltat6 az l./ pontban meghatiirozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elktilcjnitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalm azza a szolgiitatitsi teriiletr6l elsz6llitott
6s drtalmatlanitott teleptil6si hul laddk menny isdgdt.

?. A kozszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kdtelezetteknek a kozszolg1ltatds teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait irdsban a Kiizszolgiltai1 sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u. 52.) Yagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacfmre kell cimezni,6s a Ktizszolgriltat6
ktiteles azokat iriisban, l5 napon beliil megv6laizolni. Halad6ktalanul intezked6sre k6teles a
Kilzszolgitltat6 kdrnyezetszennyezes esetdben, ha az a kcizszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel
okozati cisszeftiggdsben van. Amennyiben a panas z, lszrevdtel az 0nkorm6n yzat helyi
hulladekkezeldsi kozszolgitltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkezdsdt kifog6solja, a
KiiSszolgriltat6 30 napon beliil kriteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se melletG
az Onko rm ilnyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatds dija
10.f. A hulladdkgazddlkod6si kiizszolg6ltatisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmu-
szabillyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel az illetdkes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az illlami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az 6llam beszedi

a k<izszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazddlkod6si

kozszolg6ltat6si dij meg6llapft6s66rt felel6s miniszter 6ltal meghatirozott szolg5'ltatitsi dijat,

Az illar11 e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi krizszolg6ltat6, a teleptil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazdflkod6si

I6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkor6nek gyakorl6s6hoz szi.iks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvet. A
miniszter a KoordinSl6 szerv javaslat6nak figyelembevdteldvel rendeletben dllapida meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2 A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kcizszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen trjrtdnt.

Urit6si diiak:

a) A termtiszetes szemdly ingatlanhaszndl6k dltal fizetendd lakossdgi dtiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6k tekintet6ben a k6zszolg6ltat6si dijfizetesi

kotelezetts eget az Onkorm6nyzat telj esiti.

Ed6nymdret Darabsziim Egys6gnyi iiritesi dij
(Ft + Afa)

110-120 liter 126 88'-

80 liter 0 65'-

60 liter* 0 49;

*a3g512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszer[ien hasm6l6 termeszetes

szem6ly ingatlanhaszn 616 rdszdre, a telepiildsi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (qazddlkod6 szervezeteh d{iai:
110 literes ed6n ': 98,- Ft + AFA
120 literes ed6nY: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6nY: 985,- tr't + AFA

c)
110 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
1100 literes ed6ny:

88,- Fr + Ara.
97,-Ft+ AFA

887,- Ft + AFA

d) Tobbtethulladdkgyrijt6sere szolg6lo zs6k tra:361,- Ft + AFA / db.

Szerz1do Felek az iitalilnos forgalmi ad6 megf,rzet6se tekintetdben mindenkor a hat6lyos

AFA-tcjrv6ny rendelkez6seinek me gfeleloen j 6rnak el.
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11. A[amihultad6kgazdilkod6sikiizfeladat-elldtds
11.1 Az dllami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijel<il6s6rol, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgdltat6si
kcitelezetts6gek reszletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjin a Kormdny a Ht. 321A. g (l) bekezddsben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezell Zfurtklrien Mrik6d6 R6szv6nytarsas6got jelcilte ki.

ll,2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj 6n itllitja ki. A kdzszolg6ltat6 hirinyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltates;l
erintett ingatlanhaszntio tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisziml1zott
kcizszolg6ltat6si dij161 6llit ki szdrmlitt. Azezzel osszeftiggdsben keletk"ro di;kooekci6 eset6n
minden helyt6lkisi kcitelezettseg aKdzszolgriltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolgriltat6si
dijkiil<inbozet pozitiv merlegdt a Koordin6l6 szerv a k6zszolgiltat6nak fizetendo esed6kes
szolgflltatttsi dijba besz6mitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6srlb6l
eredo, a Koordin6l6 szerv altal nem megfelelo adattartalommal ki6llftott sziimlakkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6rt aKdzszolgdltat6tterheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgiiltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok kcirdt, amelyre nincs kozszolgiitatiisi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgitltatdsban, ugyanakkor v6lelme zheto, hogy az ingatlannal
cisszeftiggdsben teljesftds tdrtdnt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosuliingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltiiasUOt hiinyz6
ingatlanok ds sztiks6ges adataik megdllapit6sa drdek6ben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a
kozszolg6ltat6nak, es felhfvja a kdzszolgiitatot, hogy a megkiild<itt ingatlanokon v6gzett
szolgiiltatiisdnak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinli adatszolg6lt-at6st
legkdsribb az drtesitds kezhezveteldt kciveto g napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a kcizszolgtitato eltero adatszolgiiltatiisa hi6nyriban - a Koordiniil6
sze rv a kci zszol g6ltat6s i d ij at az ingatlantulaj do no sn ak sz\ildzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszriml6zott 6s az ingatlanhasznal6 iital hat6rid6n beltil ki nem
fi zetett kdzszol g6ltat6si dij behaj trisa drdekdben intezkeaik.

1l'5 A Kdzszolgiitat6 resz€,re akdzszolgitltatdsi szerzod6sben rogzitett feladatok elliiits1erta Koordin6l6 szerv a hulladekgazd6lkod6si kiizszolgiitatasi dif meg6llapit 1sircrt felelos
m i ni szter 6ltal me ghat ir ozott szolglltatftsi dij at fi zet.

lr.6 A k<izszolg6ltat6 az Onkormiinyzat, mint ell6trisdrt felelos iital kiadott
teliesltdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
merult fel' A teljesitdsigazol6snak a kozszolg6ltat6 riltal a Kooidin6l6 szerv r6,szere a
rendszeres adatszolgriltat6s kereteben tortdno megktilddse a szolgiitatitsi dij fizetdsdnek
feltdtele.
Az onkorminyzat kdteles a teljesitdsigazol6st a Kozszolg 6ltat6 rdsz6re a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot krivet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben ai Onkorm6nyzat a ieljesitdsigazolis
kiad6srival alapos indok n6lktil kdsedelemb. .rik, rigy a kcizszolgiltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kdrdt az Onkorm6nyzat fele drienyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltatrisi dijban a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljes kozvetlen kciltsdge

megt6ritdsre kertil, igy a haszonanyag drt6kesites6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik iigy,

hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt

szervezetnek etadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6si szerzodes Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lj a.

Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormdnyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst

annak megkdt6set vagy m6dosit6siit kcivetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil

elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv reszere.

12. A kiizszolgriltatisi szez6d6s hatrilya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napjdval kezdod6 hatrillyal, hathrozott idore, 2029.

december 31. napj6ig k<itik.

Felek a szerzod6st koz<is megegyez6ssel, csak ir6sban modosfthatj6k'

13. Akiizszolgiltatrlsiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolg6ltat6si szerzod6s megsztrnik

a) a bewre me ghat6rozott id6tartam lej 5rt6val,

b) a Kozszol g6ltat6 j o gut6 d n6lktili me gsztin6 sdve l,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,

d) felmondSssal
e) a felek k6zos megegY ezds6vel.

l3.l Az Onkorm6nyzat a kozszolgiltat6si szerzoddst a Polgari Ttirv6nykdnyvben

meghatirozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgitltat6s ell6t6sa sor6n a k<irnyezet vddelm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dontds el6ir6sait sulyosan megs6rtette, ds

Lnnek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerz6d6sben mEg6liapitott kotelezetts6g6t neki felr6hato m6don sirlyosan

megs6rtette;
- ahullad6kgazd6lkod5si

Kozszolg6ltat6 nem

v6lem6nnyel.

13.2 A K<izszolgiiltat6 a Polg6ri Torv6nykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- ; Onkorm6nyzat a k1zszolgtitatdsi szerzodesben meghatitozott kotelezettseg6t - a

K6zszolg6ltat6 felsz6lit6sa elien6re - srilyosan megsdrti, es ezzel a Kozszolgdltat6nak

kart okoz, vagy akadrilyozzaa hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s teljesites6t; vagy

- a kcizszolg6ltat6si szerzod6s megkot6sdt kovetoen hat6lyba l6pett jogszabdly a

kozszolg6liat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy villtoilatja meg, hogy az a

K6zszol-g6ltat6nak a hulladdkgazdillkoditsi kozszolg6ltat6s szerzodesszeni teljesitese

kdr6be tartoz6ldnyeges 6s jogos drdekeit jelentos mdrt6kben serti.

f3J I{a a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a teleptilesi

6nkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az uj kozszolgdltato kiv6laszt6s6r6l.

kcizszolg6ltatdsi szerzod6st az onkorm6nyzat felmondja, ha a

rendelkezik minositesi enged6llyel vagy megfelelosegi
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A fentiek teljesiilese esetdn akozszolgitltat6si szerzddds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmonddsi ido alatt aKozszolghltat6 a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgdltat6st v6ltozatlanul
ellatja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kdzszolgriltat6si dij 50Yo-6nak
megfelelo meghirisul6si kcitb6r fizetds6re koteles.

14. Eljrlrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgdltat6si szerzodds megsztin6se vagy megsztintet6se esetdn a Kcizszolg iitat6 az ij
kdzszolg6ltat6 kiviilasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig aklzszolgirltat6st viltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdrllkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se eset6n a kozszolgaltatas
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban ldvo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kdzszolgiltut6 a
teleptil6si cinkorm6nyzatnak akdzszolgitltat6si szerui5d€,s megsziin6se napjrin itadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat elsosorban az egymis k6z<itti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s rid6n 60 napon beliil nem tudj6k rendemi, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi J6rrlsbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l fiiggoen a P6csi T6rv6nysz6i
illet6kess6gdt kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerziSdds teljesftds6vel kapcsolatos tigyintezdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm inyzat r6szdrol:
ndv : Varga Zoltin polg6rmester
tel efon : 0 6-82 I 466 - 629
e-mai I : hivatal. dar any @gmail. com

a Kiizszol g iltat6 r6szdrol :

n6v: Bir6 Pdter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonszilm6t stb.) a Felek kizin6lag a
szerzodds teljesitesdvel cisszefiiggo kapcsolattart6s cdljrib6l, illetve az aShoz kapcsol6l6
egy6b jogos erdekek drvdnyesitese drdekeben jogosultak kezelni. Felek az adatkezeldi sor6n a
kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint jrimak el.

17. Mecsek-Drdva HulladilkgazdfilkodAsiprogram
A Kdzszolgriltat6 kciteles igdnybe venni a Mecsek-Dritva Hulladdkgazdrllkod6si projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkcizdket a krizszolg6ltatris tlljesitdse kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tirsul6si Tan6cs hat1rozatainak,
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18. R6szleges 6ru6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze

6rvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sig vagy bir6srig

annak ervenytelens6g6t 6llapitja meg, irgy a szerzod6s tdbbi rdsze ervenyes ds

kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha andlkiil barmelyik Fel a szerz6d6st nem kototte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott k6rddsekben elsosorban a hullad6krol sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkorminyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXX. t<irvdny (Motv), valamint a

Polg6ri T<irv6nyk<inyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o g szab 6ly ok irSny ad6 ak.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikl6ti ur 52.

rminyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgdltat6
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