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amely l6trejdtt egyreszt: Vel6ny Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7952Yeleny, Fo u. 62.
PIR sz6m: 555731
ad6sz6m: I 55557 33 -l -02
k6pviseli : H6nik J6zsef polg6rmester
mint dnkorm tny zat (a tov6bbiakban : O n ko rminy zat)

m6sr6szt: 
ff,;ffiT,l,:l-,'#flT:[,T.',?fiH]::3;iltgiitat6
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
c 6, gtr e gy zekszirma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 11541587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul lad6kke zelo Kozp ont I
KSH sz6ma: I I541587-381l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter i.igyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

- tovdbbiakban egytittesen: Felek - k<iz<itt az alulirott helyen 6s napon az alitbbi
feltetelek mellett:

Szerzodo felek jelen kcizszolgtiltat6si szerzod6s megk<it6sekor figyelembe vettdk a

kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-rit, mely szerint a kdzbeszerzdsi
6rt6khat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si

6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok);
b) akozponti kciltsdgvet6srol sz6l6 torv6nyben meghat6rozott k6zbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).
(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eseteben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kOzponti

k<iltsdgvet6srol sz6l6 tdrvdnyben dvente kell meghatitrozni. Az egyes beszerz6si trlrgyak
esetdben alkalmazando - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s drt6khat6rokat a mindenkori k<ilts6gvet6si tdrvdnyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiiltat6s becsi.ilt 6rt6ke olyan szerzodds esetdben,

amely nem tartalm azza a teljes dijat:
a) hatdrozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rcividebb idtire kdtendo szerzod6s eset6n a

szerzodd s i d6tartama alatti e I lens zolgilltatds
b) hattrozatlan idore k6t6tt szerzodds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtendo szerz6dds

esetdn a havi ellenszolgriltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsas6g 2019. 6vi krilts6gvet6sdrol sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. $ (1)

bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si

6rt6khat6r 2019.janu6r 1-jdtol szolgiltatds megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjfun jelen szerz6d6s nem esik a kozbeszerz6si eljdr6s

hattiya al6. <
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Szerzodo Felek a telepi.il6si hulladdk gy[ijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatossdg6nak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptilesi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi rinkorm6nyzati rendelet
v6grehajtrisitra az al6bbi szerz6d6st kritik meg:

l, Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (1)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kcizfeladatok kordben
ell6tand6 helyi <inkormitnyzati feladatok koze tartozik kiilclnosen a hulladdkgazdrilkod6s 6s a
kcirnyezet-eg6szsegiigy (kciztisztas6g, telepi.il6si k<irnyezet tisztas6grinak biztosit6sa, rovar- 6s

r5gcs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse
szerint a telepiil6si <inkorm6nyzat a hulladekgazddlkod6si kiizszolg6ltatds elkit6s6t a

krizszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkorminyzat KdpviselS-testiilete ...(.... ....) KT.
sz.hatdrozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Veldny Kdzs6g kdzigazgatdsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknill, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznitlo) keletkezo telepiildsi szilird hulladek kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgdltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat 6s a
Ktizszolgdltatri kdzritti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kritelezetts6geit szabdlyozza.

2.
2.1, Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alihb meghat6rozott feladatok
elv6gzdsdvel:
Veldny Kozsdg kozigazgat6si teriilet6n a telepi.il6si hullad6k begyrijt6s6vel 6s elhelyezes
cdljrib6l t6rtdno rendszeres elsz6llitrls6val a szerzod6sben rrigzitett idotartamban, valamint
kezeldsdvel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazddlkod6si Program eszkdz-
6s letesitmdny6llom6nyrinak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolgiitatisi szerzodds keretdben:

- vegyes hulladdk gyrijtdse, sziilitisa, kezeldse heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente k6t alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s

2.2. A Kiizszolgriltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzeset2020.januAr l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjan a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az <inkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizirolagosan jogosult Veldny
Ktizs6g kozigazgat6si tertiletdn a telepi.il6si hulladdk gytijt6s6re 6s kezel6s6re iriinyulo
kdzszol g6ltat6sok elliit6s6ra.

A k<izszolg5ltat6s megnevez6se: telepiildsi hulladdk gytijt6sdre 6s kezel6s6re ir6nyulo
kcizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahirnartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszdtkepezo vegyes hulladek6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdds6re tekintettel.
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A ktizszolg6ltatds teljesitdsdnek teri.ileti kiterjedese: Veldny Kozs6g kozigazgat6si tertilet6n.
A kdzszolgdltat6s kcir6be tartoz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezeldse: a Kdk6nyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve miis, kcirnyezetv6delmi, mrikdd6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezelo ldtesitmdnyben.

3. Az Onko rm rinyzat kiitelezetts6gv6llal6sa
3,1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltatrls elliifusira a Kiizszolgriltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3.2. Az 6 n ko rm 6 nyzat kcitelezettsdget v6l lal :

- a kozszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ellirtdsirhoz a Kiizszolgiitat| szdmira
szi.iksd g es inform6c i6k 6 s adatok szolgiltatisir a,

- a kiizszolg6ltat6s ktirebe nem tartozo hullad6kgazdrilkod6si tev6kenys6gek
kozszolgriltat6ssal trirt6no <lsszehangol6srlnak elosegit6s6re,

- a kdzszolg6ltatdsnak a teleptildsen vegzett m6s kozszolg6ltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak elosegitdsdre,

- a Kdzszolg6ltat6 kizitrolagos kdzszol griltat6si j ogrinak biaosit6s6ra,
- a teleptilds kozszolg6ltat6s igdnybev6teldre kcitelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

ndv- d s cimj e gy zek iltaddsitr a, adate gy ezet6 sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok fitadilsdra,
- az OnkormS.nyzat 6ltal rendeletben, yagy egydb m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentessdg miatt felmeriilS k<jlts6gek megt6rit6sdre a Koordiniil6 szerv szirmfra,
- a telepi.ildsi igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijtdsdre, sziilitdsdra. kezeles6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatirozitsira. Ennek keretdben kijeldli - a
Kiizszolgdltatrival egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kciztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat| 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szitmira megfelelo ritviszonyok biztosit6sdra, (ktilcinds
tekintettel a tdli h6- 6s sikossiig-mentesitdsre, valamint a krizrit rirszelv6ny6be belog6
fairyak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzod6s kdzzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elki.ikinitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezesdrol.

4. A Kdzszolgf ltat6 kiitelezetts6gei :

4.1.
a) A kcizszolgaltat6 gondoskodik:

- A hiatartisban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellfutini idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
r6szdre az 6ves hulladdkgazd6lkodSsi kozszolgiiltat6si dij 50%-At kell meg6llapitani.)

ii. Elktilcinitetten gytijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k dvente k6t alkalommal
tdrt6no dsszegyrijtds6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hintartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
6 sszegyrij t6s6rol, elsz6llitrlsar6l ds kezelds6rdl.

- Az iitala i.izemeltetett hulladdkgytijto ponton, hulladdkgytijto udvarban a hulladdk
6tveteldrol, ci ssze gytij t6s6rol, elsz6l I it6s5r6 I es kezel6sdrol.
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b) Adminis ztrativ feladatok :

- krinyvel6s, sziimvitel, b6rszilmfejt6s
- adminis ilr 6ci6, nyilvantart 6s, adatbdzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtikodve a fogyaszt6k szitmAra konnyen hozzifdrheto
iigyf6lszolg6lat 6s ti$ekoztathsi rendszer mrik6dtetdse (Kdzponti i.igyfdlszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint akdzszolgiltatdssal kapcsolatos lakossilgi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltat6 k<itelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) a kdzszolg6ltat6s folyamatos ds teljes k<irti ell6t6s6ra,
b) akozszolgdltatds meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitesdre,
c) a komyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si oszttiy szerinti

kcivetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a min6sit6si engeddly hulladekgazd6lkod6si
kozszolg6ltatisi szerzodds hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megletdre,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiksdges mennyis6gu 6s min6s6gti j6rmu, gep, eszkdz,

berendez6s biaosit6s6ra, a szi.iks6ges letszdmri 6s k6pzetts6gri szakember alkalmazdsira,
e) a krizszolg6ltat6s folyamatos, biztonsigos 6s b6vithet6 teljesitdsdhez sziiksdges

fej leszt6sek 6s karbantart5sok elvdgz6s6re,

0 a kdzszolgriltat6s krir6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek igdnybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikodtet6sere ds a kcizszolgdltatis teljesit6s6vel dsszefiiggo

adatszol g6ltatds rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si es adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mrikcidtet6s6hez szi.iksdges felt6telek biztosit 6sdra,

i) a fogyasztok sz6m6ra kcinnyen hozziferhet6 iigyf6lszolg6lat ds t6jdkoztat6si rendszer

mtikridtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6zdsi rendjdnek meg6llapit6s6ra,

k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiks6ges biztositrlssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges kirok
enyhitesere,

1) biaosida, hogy a vegyes hullad6k gytijt6sehez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilcjnbdzo

rirmdrt6kti gy tij toeddny kdztil v6laszthas son,

m) tobblethullad6k elhelyezes6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott zsdk

forgalmazisitra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s ldtesitmdny Sllom6ny6nak

hasznillatilra.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szdma OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 055-312017, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kdzszolg6ltat6 me gfelelos6gi v6lem6ny6nek szima: KP-38633- 5 I 2019.
A K<izszolg6ltat6 minosit6si enged6lydnek szdma: PE/KTFO105727'212019.,
PE/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 I 20 t9 .

5. Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghat6rozott k6telezetts6g6tol vis maior esetdn,

tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan

ritviszonyokat /tr6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozitl, amely a

Kiizszolgdltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes k6zlekedds6t biztositja. Fz esetben a

Kiizszolgfltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdveto legkozelebbi sz6llit6si napon k<iteles

&'



szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri teleptilesi hulladdk elszrillit6s6ra is.

6. AKdzszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitris6t:
- az tinkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r5 t6rol6eddny kihelyezdse eset6n,
- ha a t6rol6eddnyben a teleptil6si (kommunrilis) hulladdk k<ir6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pitdsi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszdlyezteti a
hulladeksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendez6st, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sorrin veszelyezteti a
k<imyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a KrizszolgAltat6t6l
v6s6ro lt j elzett zs 6kban kertil ki he I y ez6,sr e,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a t6rol6edeny kcirtil szabitlytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st
t<jbblethulladdk keriilt kihelyez6sre

akadiiyozo modon

- amennyiben a tiirol6eddnyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tarol6eddnyek matri ciljtnak
hirinya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvhllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vlgezhetl tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgrlltatri jogosult alvitllalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A K6zszolg6itat6 az
alviillalkoz6 igdnybevdteldt koteles az 6nkorm ilnyzat szitmirabejelenteni.

7.2, A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenysdgddrt a Kiizszolgiitatl rigy felel,
mintha maga jrirt volna el.

8. A Kiizszolgiltat6s teljesit6s6vel tisszefiiggo adatszolg6ltatiis biztosit6sa 6rdek6ben a
Kdzszolgiltat| az L/ pontban meghatdrozott szolg6ltatdsi teriiletre vonatkoz6an elktilcjnitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletrol elsziillitott
ds 6rtalmatlanf tott teleptildsi hullad6k menny isd gdt.

9. A k<izszolgiiltat6s igdnybev6tel6re kritelezetteknek a kozszolgriltatris teljesitds6vel
kapcsolatos minosdgi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg616;t6 sz6khelyere (1632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s aK}zszolgiltutO
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzkeddsre kcileles a
Kiizszolgdltat6 kcirnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si tevdkenys6g6vel
okozati <isszefliggesben van. Amennyiben a panasz, 6szrevdtel az Onkormrinyzat helyi
hullad6kkezeldsi kdzszolgdltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kii-zszolgiltat6 30 napon beltil k<iteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onko rm iny zathoz megki.ildeni.

10. Kiizszolgriltatris dfja
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K6zm1i-
szabiiyozitsi Hivatal javaslatrlnak figyelembev6teldvel az illet1kes miniszter rendeletben
allapitjameg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.
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A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlarni hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat kereteben az 6llam beszedi

a kdzszolg6ltat6si drjat 6s kifizeti a k<izszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si

k6zszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatitrozott szolgiitatdsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6trls6ra koordin6l6 szervezetet (a tovSbbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a telepiil6si <inkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordiniil6 szerv

feladatkdr6nek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgiltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv illtal a k<izszolg6ltat6nak fizetendo szolgiltatitsi dijat.

10.2

A k6zszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa aHt.46-48.$ 6s 91.$, valaminta6412008. (1II.28.) Korm.

rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tort6nt, 6s Felek a dij meg6llapit6sdnii ezeket a

rendelkez6seket tekintik iranyad6nak a szerzod6s idotartamira.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendti lakossdgi dliak:

A 110-120 literes ed6ny tiritdsi dija: 96,- Ft + AFA

Az dnkorminyzat a hullad6kgazdiikoditsi kdzszolg6ltat6si dijb6l az alihbi tirbl|zatban

me ghatfu ozo tt 6 s sze g m e g fi zet6 s et az ingatlanhas zn6l 6 kt6 I etv6l I alj a :

Eddnymdret Egys6gnyi
iirit6si dij
(Ft + Afa)

Onkorm6nyzat iital
fizetendo egys6gnyi

i.irit6si dij
Gt + AFA)

Ingatlanhaszn6l6k 6ltal
fizetendo egys6gnyi

iiritdsi dij
(Ft + AFA)

110 liter 96; 18,- 78;

80 liter 70; 13,- 57,-

60 liter* 52; 10,- 42,-

*a 3g512014. (XIl. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es eletvitelszerfien hasm6l6

szem6ly ingatlanhaszn 616 rdszdre, a teleptildsi tinkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Abban az esetben, ha az flnkorminyzat dijkedvezm6nyt, mentessdget vagy ingyenessdget

6llapit meg, a felmeri.ilo k<iltsdgeket a Kiizszotgfltat6 szhmdtakdteles megt6riteni.

b) Ioari (qazddlkod| szervezetekt diiai:
110 literes ed6nY: 131,- Ft + AFA
120 literes ed6nY: 143,- Ft + AFA
1100 literes ed6nY: I 310,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6nY: 118'- Ft + AFA
120 literes ed6ny: l2g,- Ft + An.q.

1100 literes ed6nY: I l7g,' Ft + AFA

d) Tobbl ethulladd k gytijt6s6re szolg6l6 zsirk ira: 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az fultalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA t<irv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j5rnak el.

termdszetes
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Szimlilzds negyeddvente ut6lag, a sz6mviteli tdrv6ny el5ir6sainak figyelembevdteldvel
tdrt6nik. A Kdzszolg6ltat6 a szdmlilt a rezsicsd,kkent6sre vonatkoz6 jogszab6lyok
rendelkez6sei szerint illlitja ki 6s az abban foglaltak figyelembevdtel6vel kiildi meg
ingatlanhas znii6k r d,szdr e

I 1. Ailam i hu llad 6kgazd rilkod r{si kiizfeladat-elkit6s
1l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szewezet
kijel<iles6rol, feladatkdrdrol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint M adatszolgdltat6si
kotelezetts6gek rdszletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3 $ (l) bekezd6se alapj6n a Korminy a Ht. 321A. g (l) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordinfl6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo ZirtkdrienMrikddo R6szv6nyt6rsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 szitmlitkataz Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgdltat6s alapj an illlitja ki. A kozszolgiitato hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgttltatiisa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelel,6 adatszolg1ltat6s;l
drintett ingatlanhasznillo tekinteteben a Koordin5l6 szerv ak;l legut6bb kisz1ml1zott
kdzszolg6ltatrisi dij161 6llit ki sz6mliit. Az ezzel <isszefliggdsben keletk.r6 dilko..ekci6 esetdn
minden helyt6ll6si k<itelezettseg akozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 k6zszolg6ltat6si
dijktildnbtizet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgiltat6nak fizetendd eseddkes
szolgiitatirsi dijba besziimftja. A kcizszolgitltato hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltatrlstib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6mldkkal
kapcsolatos valamennyi k<jvetkezmdnydrt a k<izszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

l1'3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs kcizszolg6ltat6si dijfizetes
meghatiirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelme zheto, hog-y az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesitds tcirt6nt. A Koordiniil6 szerv e kdrben jogosult-ingyenesen adatot
kerni az illetekes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti aaa:tszotgattltrisUOt hiinyzo
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megrlllapit6sa drdekdben.
A fentiek alapjan rdgzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megkiildi a

tat6nak, 6s felhivja a krizszolgitltatot, hogy a megkiildcitt ingatlanokon vdgzett
siinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinli adatszolg6ltitrist
az drtesites kezhezvetel6t kciveto g napon beltil.

A konekci6t kdvetoen - a k<izszolgtitat6 elt6ro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordinril6
s ze rv a ko zszol giit at6s i d ij at az ingatlantu I aj d o no s n ak sz6ml inza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszriml6zott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatdridon beliil ki nem
fi zetett krizszolgriltat6si dij behajtrisa erdek6ben intEzkedik.

l1:! A Kcizszolgiitat6 r6sz6re akdzszolgdltat6si szerzoddsben r<igzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltatdsi dij meg6llapit6s66rt felelos
m i ni szter 6l tal me gha tir ozott szol giitatits i d ij at fi zet.

11..6 A k<izszolgdltat6 az 6nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felel6s 6ltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiiltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesftdsigazoliisnak a kdzszolgirltat6 iital a Kooidin6l6 szew r6sz6re a
rendszeres adatszolgirltatris keret6ben tcirt6no megktild6s e a szolgirltat6si dij fizet6s6nek
feltetele.
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Az Onkorminyzat koteles a teljesit6sigazol6st a K<izszolg6ltat6 rdsz€re a teljesitdssel 6rintett
idoszakot kclvet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesit6sigazolils
kiadrls6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, fgy a kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo k6r6t az dnkormLnyzat fel6 6rvenyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljes kozvetlen koltsdge

megt6ritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rtekesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgriltat6si szerz6des Ht. 92lB. $ (2)

bekezdds szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjdn az Onkorminyzat a k6zszolg6ltat6si szerz6d6st

annak megkdt6set vagy m6dosit6s6t kcivetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil

elektronikus riton megkiildi a Koordindl6 szerv r6sz6re.

12. Akiizszolgiltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szirzod6st 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hat6rozott idore, 2029.

december 31. napjriig kiitik.

Felek a szerzoddst koztis megegyezl,ssel, csak irisban m6dosithatj6k.

1 3. A kiizs zolgiitatisi szerz6 d6s m e gszii n 6s e

A kozszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a b enne me ghatfut o zo tt i dotartam I ej 6rt 6v al,

b) a Kdzszol grlltat6 j o gut6d n6lkiili me g sztin6s6v el,

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

d) felmond6ssal
e) a felekkozos megegYez6s6vel

l3.l Az flnkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Tdrv6nykonyvben

meghat6rozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kcirnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddntds eloir6sait sirlyosan megsdrtette, 6s

ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerzod6sben meg6liapitott kcitelezetts6gdt neki felrohato m6don srilyosan

megs6rtette;
- ahulladekgazd6lkod6si

Kozszolgdltat6 nem

vdlem6nnyel.

kozszolg6ltatlsi szerz6d6st az onkorm6nyzat felmondja, ha a

rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

l3.Z A K<izszolg6ltat6 a Polgiri Torv6nyk<inyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

krlzszolgdltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- ui $nkorm6nyzal a kozszolg6ltatdsi szerzoddsben meghatdrozott kdtelezettsdgdt - a

Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa elien6re - sirlyosan megs6rti, es ezzel a K6zszolgdltat6nak

k6rt oko;, vagy akadalyozzaa hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatris teljesit6s6t; vagy

- a kozszolg6itat6si szerzodes megkdtes6t kovetoen hat6lyba lepett jogszabdly a

kdzszolg6liat6si szerzod6s tartalmi elemeit ugy virltoilatla meg, hogy az a
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Kdzszolgiltat6nak a hullad6kgazdillkoddsi kdzszolg6ltat6s szerzod6sszeni teljesitdse
kdrdbe tartoz6ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a kozszolgiitat6 felmondja, a telepi.il6si
6nkorm6nyzathaladektalanul gondoskodik azij k<izszolg6ltat6 kiv6lasztiis6r6l.

A fentiek teljesiildse eset6n akdzszolgdltat6si szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kozszolgdltat6 a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgiiltat6st viiltozatlanul
elkida.

13.4 Ha a teljesites az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sninik meg, M Onkorm6nyzat az 6ves k<izszolg6ltat6si dij S}%-inak
megfelelo meghirisuLisi kcitbdr fizetds6re k6teles.

14. Eljrlris a szerzfidils megsziin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzod6s megszrindse vagy megsziintetdse esetdn a Kozszolglitato az uj
kozszolgtiltat6 kiv6lasztitsirig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolghltat6st viitozatlinul ellida.
A hulladekgazdillkodasi krizszolg6ltat6si szeruodls megsztin6se eset6n a kozszolgaliatas
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvrintart6sait a K6zszolgiltut1 u
telepiildsi 6nkorm6nyzatnak a k<izszolg6ltatrisi szerziidd,s megsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymis kdzrjtti targyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyal6s td6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljrirris lefolytatris6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a pdcsi TOrv6nysz6k
illetdkess6gdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szeruodes teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintd,zesre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdszdrol:
ndv: H6nik J6zsef polg6rmester
telefon: 731472-242
e -mai I : korj e gyzo s eg@kir aly e gyhaza.hu

a Kiizszolg 6ltat6 r6szdrril :

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

I T.Mecsek-Driva Hullad6kgazddlkod6si program

A K<izszolg6ltat6 k<jteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkodrisi projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdzriket a kdzszolgaltat1l teljesit6se kapcs6n.
Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy aliivetik magukat a T6rsul6silan6cs hat1rozatainak.

't
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I S.R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

drvenytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sig vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja n€g, ,igy a szerzodds t6bbi rdsze 6rv6nyes es

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil bdrmelyik Fel a szerzod6st nem kototte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott kerd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkorminyzatair6l sz6lo 2011. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny (M<itv), valamint a

Polg6ri Trirv6nyk<inyvr6l sz6lo 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

iryazatij o gszab6lyok ir5nyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegy ezot, j 6vahagy6lag irj ak al6.

Vel6ny, 2019.6v d"ctrw\:tr' h6nap J'nap

Vel6ny Kiizs6g

P6azugrilcg olkoJoggrzcol

D{
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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