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HULLADEKGAZDALKOOASI T6ZSZOI-CAITA-IAST SZPRZ6OPS

amely letrejtitt egyrdszt: Vdrad Kiizs6g 6nkormdnyzata
szdkhely: 7973 Yirad. Fo utca 3.

PIR szdm: 335470
ad6szim: I 5335470- l -02
kdpviseli: Kiss Ildik6 polgdrmester
mint 6nkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunrilis Szo196ltat6

Nonprofi t KorLitolt Felel6ss6gfl T6rsasrig
szdkhelye: 7632Pd.cs. Sikl6si [t 52.

cdgiegyzdkszima: 02-09-064556
ad6szima: 1 | 54 I 587 -2-02
KUJ szdma: 100279306
KTJ szdma'. 100468989 (Pdcs-K6k6ny Regiondlis

Hulladdkkezeto Kdzpont)
KSH szrima: 1 1 541 587 -381 1' 572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto
mint Kcizszolgiiltato. a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

m6sreszt:

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzldlt az alulirott helyen 6s napon az alAbbi

feltdrelek mellett:

Szerz6d6 felek jelen k6zszolg6ltattisi szerz6dds megkdtesekor figyelembe vett6k a

kcizbeszerzdsek6l sz6l6 2015. 1vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kd'zbeszerz6si

6rtdkhat6rok:
a/ eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott kozbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerz6si

6rtdkhatiirok (a tovribbiakban: uni6s 6(dkhatiirok);
6/ a k6zponti k6ltsegvetdsr6l sz6l6 t6rv6nyben meghaterozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerzdsi drtekhatrirok (a tovrlbbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok)'

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti drt6khatarokat a kdzponti

tti,itieg,rete-..0t sz6l6 tiirv6nylen 6vente kell meghat6rozni. Az egyes beszerzdsi t6rgyak

eset6b-en alkalm,,and6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -

uni6s 6rtdkhariirokat a mindenkori k6lts6gvet6si t6rv6nyben 6vente rdgziteni kell.

A Kbt. t7. $ (3) bekezddse szerint a siolg6ltatris becsiilt 6rtdke olyan szerzodds eset6ben-

amely nem lartalrfiazza a teljes dijat:
a) hatirozot id<ire. ndgy 6vre vagy anniil rovidebb idore kotendo szerzod6s eset6n a

szerz6d6s id6tartama alatti ellenszolg6[tat6s;

b) hatarozatlan id6re kdtdtt ,r..rod6. vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re k6tend6 szerztid6s

esetdn a havi ellenszolgriltatds negyvennyolcszorosa'

AMagyarKddersasag2019.dvik6lts6gvetds6r6lsz6l62018.6viL.t6rv6ny72.$(l)
bekezdlse rogziti, hogy a Kbt. 15. g (l) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti krizbeszerzdsi

drt6khater 20i9..;anuai t-.ietot szolg6ltatis megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 tbrint.

Felek megrlllapitjrik, hogy fentiek atapj6n jelen szerzod6s nem esik a kSzbeszerz6si eljdr6s

hatrilya ali.
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Szerzdd| Felek a tetepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, szallitrisra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolgriltatris folyamatoss6gdnak biztositiisa 6rdek6ben a teleptildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok ds k6telezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
vdgrehajt6srira az ali$bi szerzod6st k6tik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszrig helyi 6nkorm inyzatair6l sz6l6 2011. 6vi cLXXXIX. t6rvdny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 k6zfetadarok k6rdben
elliitand6 helyi dnkormiinyzati feladatok kciz6 tartozik ktildn<isen a hullad6kgazdrilkodiis 6s a
k6rnyezet-eg6szsdgiigy (ktiaisztasrig, telepiildsi k<irnyezet tisaaseganak biztisitrisa, rovar- 6s
r6gc sri l6 i rtris ).

A hulladdkr6l szolo 20tz.6vi GLXXXV. tcirv6ny (a tovribbiakban: Hr.) 33. g (l) bekezddse
szerint a telepiil6si dnkormrinyzat a hullad6kgazddlkod6si kozszjgAltai6s elletas6t a
kdzszolgiiltat6val kdt6tt hullad6kgazdrilkodrisi kdzsiolgdltatrisi szerztidds itjdn bizrositja-

1.2. Jelen szerz6d6s az dnkormdnyzat K6pvisel6-testi.rlete l5/20'19. (v.6.) Kt.sz. hathrozata
alapjriLn jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s cdlja, hogy Vrirad K6zsdg kdzigazgatisi teriiretdn azingatlantulajdonosokniil, birtokosokn6L, hasznril6knril (a tor,=auuiutu* egyiftt:
ingatlanhaszniil6) keletkezti telepiil6si szikird hullad6k kezeldsdie r"*af fo t6r.-rgriltl'trissal
kapcsolatban -. a hat6lyos jogszab.ilyoknak megfeler6en - az dnkorm,nyiat ds aKiizszolgiltat6 kdzritti kapcsotatot, a Felekjogait 6s-kcitelezettsd geit szabi yozza.

2.
2,1'. A7 Onkormrinyzat megbizza a Kiizszorgrilta titt az aribb meghatdrozott feradatok
elvdgzdsdvel:
Vrirad Kdzsdg klzigazgatisi 

. teriiletdn a telepi.ildsi hulladdk begyiijt6sdvel ds elhelyezdsceljebol torrdn6 rendszeres erszii[ itiisdvar a szerzod6sben rogzireii im""r.i-, '".irri",
kezeldsdvel 6s rirtalmatlanitrisdval - a Mecsek-Dr6va Hullad6klazdrilkodasi program eszkoz_
6s l6tesitmdnyellomiinyiinak igdnybev6teldvel-, kdzszolgiiltat6si szerz6dds keret6ben:

- vegyes hullad6k ryfijt6se, sz6llit:isa, kezel6se heti I alkalommal- lomtalanitris 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/ hullad6kryiijt6s, k6thetente I alkalommal

2.2. A Kdzszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elvdgzdsdt 2020. janurir l-j6n
megkezdi.

2.3. A jeler szerzodds alapj6n a Kiizszolgrlltatri, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6jogszabrilyoknak 6s az rinkorm6nyzati renderelnek megfelel<ien kizar6lagosan jogoruI va-aKdzsdg k6zigazgatiisi tertilet6n a telepiildsi hulladik gytijt6sdre 6s-kezelisEre irrinyul6
krizszol griltatrisok el l{itAsara.

.A kdzszolgiiltatiis megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijtds6re ds keze16s6re irrinyul6kdzszolgdltat6i feladatok elldtiisa, amely kiterjed a nem teindszetes szemdly ingutlunhur-aro
a hintartisi hulladdkhoz hasonl6 hulad6k rdszdt k6pezo vegyes hullad6kari is, a Ht.39.g (3)
bekezdesdre tekintenel.
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A k6zszol96ltatds teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: V6rad Kdzseg kdzigazgatesi teriilet6n.
A k6zszolgiiltat6s k6r6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezeldse: a K6k6nyi Regioniilis
Hullad6kkezel6 Kdzpontban vagy iitrak6rillomrison, illetve m6s, kcimyezetv6delmi, mtk<rddsi

enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 ldtesitm6nyben.

3. AzOnkorm6nyzatktitelezetts6gvillaldsa

3,1. Az flnkorminyzat a 2. pontban irt k6zszolgriltates ellet6s6ra a Kiizszolg6ltat6nak
kizir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorm nyzat kltelezetts6get vAllal:

- a k6zszolgdltatds hat6kony 6s folyamatos ellatdsrihoz a Kiizszolgriltat6 szitmira

sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szo196ltat6s6ra.

- a koiszolg6ltat6s kdr6be nem 1*rtoz6 hullad6kgazddlkodasi tev6kenys6gek

k6zszolg6ltatiissal tdrten6 6sszehangoliis6nak el6segit6s6re,

- a kozszolg6ltatrisnak a telepiildsen v6gzett m6s k6zszolgrlltatiisokkal val6

6sszehangol6srinak elosegitdsdre,

- a Ktizszolgriltat6 kizri,r6lagos kdzszolgrlltat6si jogrinak biaositrisrira,

- a telepiil6s kdzszolgaltatrii igdnybevdteldre kdtelezett ingatlanhasmril6i vonatkoziis6ban

n6v- 6s cimjegyz6k iitad6s6ra, adategyezet6sre,

- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapjdul szolgdl6 adatok iitad6sara'

- az Onkorm6nyzat 6ltaliendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezmeny vagy

mentess6g miau felmeriilS k6ltsdgek megt6rit6s6re a Koordiniil6 szerv sz6mAta,

- a telepiildsi ig6nyek kiel6gitds6re atkalmas hullad6k gyiijtesere,. sz.illit6s6ra" keze.l6s6re

szolgil6 hellek- 6s l6tesitmdnyek meghatiirozds6ra. Ennek keret6ben kijel6li - a

Kiiz-szolgfttat6val egyeztetve - azokal a gyiijtopontokat' amelyek alkalmasak arra'

hogy a 
-K6zsrolgriltat6 

6tvegye kd7eriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l.

mely ingatlanokhoz a KiizszJigriltat6 eltal alkalmazott gdpj6rmiivel nem tud behajtani'

- a t uttaietszatlit6 j6rmii tia^aru megfelelo utviszonyok bizosit6sara,__ (kiildn6s

tekintettel a tdli h6- ds sikossiig-mentesiGsre, valamint a kdzrit rirszelv6ny6be bel6g6

faiigak leviigds6ra),
- a k[zszolg6'ltat6si szerz6d6s k6zz6tdtel6r<il a helyben szok6sos m6don gondoskodik.

- gondoskoaik az elktildnitett hullad6kgyiijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6sdrol.

4- AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A ktizszolgdltat6 gondoskodik:

- A haztartasban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egYszer

(Ua"iitO es id6szakosan 
-hasznrilt 

ingatlanok eset6ben az ell6t6si id6szak 6 h6nap -
6prilist6lszeptemberig_aholaHt.47.s(4)bekezdesealapj nazingatlanhaszn6lok

16sz6re az 6ves hulladJkgazd6lkodasi kiizszol96ltatasi dij 50%-6r kell meg6llapitani.)

ii. Elkiitdnitetten gyiijtdtt hutlad6k k6thetente I alkalommal

iii. Lom hulladek 6vente egy alkalommal
tdrt6n6 dsszegyiijt6serol, elsz6llit6s6r6l 6s kezelds6r6l'

- A gazd6lkod6'.rirreretekn6l keletkez6 h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk

6sszegytijt6s6r6l, elsz6llit6srir6l ds kezeles6rol.
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- Az |ltala i.izemeltetert hullad6kgyiijto ponton, hultad6kgyiijt6 udvarban a hulladdk
iitv6tel6rol, 6sszegyiijtdsdrol, elszillitrisdr6l 6s kezel6sdrol.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k6nyvelds, sziimvitel, bdrsziLrnfejtds
- adminisarrici6, nyilvrintartris, adatbdzis-kezel6s
- jogi i.igyvitel
- adatszolgalhds

c.) az onkorm nyzatt^r egyiittmiikddve a fogyaszt6k szamira kdnnyen hozzaferheto
tigyfelszolgiilat ds trij6koztatdsi rendszer mtikddtetese (Kdzponti tigyfdlszoig6lat ciie:7632
Pdcs, Sik16si u. 58.), valamint a krizszolgriltatiissal kapcsolatos lakossrigi trij6k'oztatris.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezettsdget viillal tovribb6:
a) a kdzszolgiiltatiis folyamatos ds teljes k6rui ellaitilsiira,
b) a krizszolgdltatiis meghatrirozott rendszer, m6dszer ds gyakorisiig szerinti teljesft6s6re,c) a kdmyezetvddermi hat6srig riltal meghatiirozitt mindsftdsi orriely szerintikrivetelm6nyek biztositrisiira ds a minrisitdsi engeddly hullad6kg;darkodasi

kdzszolgiiltatiisi szerz6dds hati yossrigiinak ideje alatti foly-amatos ,.grJtJ..,------d) a kdzszolgd-lhtas teljesitdsdhez sziiks6ges mennyisdgii 6s min6s6gii iarmii, g6p, eszt<ciz,
berendezds biaositaisrira, a sziiks6ges l6iszrimi 6s kepzettsdgii szakember alkal mazas1ra.e) a..kdzszolgiiltat6s folyamatos, biaonsdgos 6s b6vfthet<i teljesit6sdhez s-ztiksegesfejleszdsek ds karbantart6sok elv6gzds6re,

I) a krizszolgriltatris kdrdbe tu.toi6 hu ud6k kezel6sdre meghaterozott helyek 6s
l6tesf tmdnyek igdnybevdrel6re.

g) nyilviintartrisi rendszer miikddtetdsdre ds a kdzszolgriltatris teljesitdsdvel dsszefiigg<i
_ adatszolg:iltat6srendszeresteljesit6s6re,
h) a nyilvrintartrisi, adatkezeldsi ds adatszolgriltatdsi rendszer ldtrehozisrihoz 6s folyamatos
.. miikddtet6sdhez sziiks6ges felt6tetek biao;itesara,i) a fogyasa6k sziimiira kdnnyen hozziidrhet6 iigyfelszolgrilat ds t6j6koztatiisi rendszermLikridtetds6re,

rl a fogyasa6i kilogeisok 6s 6szrevdterek elintdz6si rendjdnek megrillapitrisrira,k) a tev6kenysdg elkitrisrihoz szi.iks6ges biaositrissal ,"nt"rt"riti."iy ,n"gi"l"to fedezetetnyrijt a felel6ssdgi k6rben bekdvetkezett onkormriLnyzatnak okozott 
""."tt.g".-t 

a.otenyhit6sdre,
l) biztositja, hogy a vegyes.hulladdk gyrijtdsdh ez az ingatlanhasznril6 legakibb 2 kiil6nb6z6iirmdrtdkri gyrijt<ied6ny kozitl vrilasiihisson.
m) t6bblethutlad6k elhelyezds6t szorgdr6, a Kdzszolgertat6 rirtal biaositott zsi*forgalmaz6srira,
n) a Mecsek-Drriva Hu ad6kgazdrilkodrisi program eszk6z- ds l6tesitmdny rilromrinyrinakhaszndlatdra.

1- 5-1:::t^g-"]rlt6 hullad6kgazdrirkodrisi enged6rv6nek szima: oKTF-Kp/2538 -r0t2or6,PE/KFT/6055-3 t20t7, pF,tKTF O t t 55_7 t20ti,,pen<rroioo:o 3_2/2019.
A Kcizszolgiiltat6 megfelel6s6gi v6lemdny6nek szrima: Kp/3E633 _Sl2llg.A Kdzszolgiiltat6 min6sitdsi engeddly6nek szdma: pE/KTFo/0572 7 -212019,,PE/KTFO/04759 _6 I 20 t9.

Melt:il a Ktizszorgdrtat. a 4./ pontban meghariiLrozon kdrelezens6gdt6l vis maioreset6n, tov6bbii, ha az onkormanyzat nem biztosit L iigatlanok megk<izelitdsdhez oryan

&'--



titviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kdzutl, amely a
Kiizszolg:iltatri gepjrirmtveinek balesetmentes kdzleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akadiiy elh6rukisrit kdvet6 legkdzelebbi szillit6si napon k<iteles
szolgiiltatni, mely alkalommal k6teles az elozo elmaradt szallitAsi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti teleptil6si hullad6k elsz6llitrisiira is.

6. A Kiizszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszallitrls6t:
- az dnkormAnyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,

- ha a trirol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hultad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezdsre (pl. lon6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmetdk, 6llati tetem, mar6, mdrgez6

anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gytll6kony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, stilyti t6rgy, amely vesz6lyeaeti a

hullad6kszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongdlhalja a

gyiijt6berendezdst, kezelo berendezdst, illetve rirtalmatlanitdsa soriin vesz€lyeAeri a

kdmyezetet.)
- a hullad{k nem a szabviinyos, zart t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgriltat6t6l

vris6rolt jelzett zs6kban keriil kihelyezdsre,
- a hulladdk oly m6don keriil kihelyez6sre. hogy a trirol6eddny mozgatilsakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fenn6ll (nem lezrlrt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a tarol6ed6ny kdri.il szab6lytalanul. annak mozgat6st 6s iirit6st akadrilyoz6 m6don

tdbblethullad6k keriilt kihelyezdsre
- amennyiben a tri,rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6irinak

hiAnya, illetve sdrtil6se eset6n'

7. Azalvillalkoz6 / teljesitosi seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Ktizszolg6ltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A K:d'zszolgfltat6 az

alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t kdteles az 6nkorm6nyzat sz6mdra bejelenteni'

7.2. A Felek r<tgzitik, hogy az alvallalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgriltat6 irgy felel'

mintha maga jii.rt volna el.

g. A Kiizszolg6ltat{s teljesit6sdvel dsszeftiggo adatszolg6ltat6s bidosit6sa drdekdben a

Kiizszolg6ltat6 ail./ pontban meghatiirozott szolgiiltat6si teriiletre vonatkoz6an elktiliinitett

nyilvantirtrisi rendszert kdteles vezitni, mely tarlalmazza a szolg6ltat6si teriiletrol elszrlllitott

6s iirtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A k<izszolgiiltatiis igdnybevdtel6re kcitelezetteknek a kcizszol96ltates teljesitesevel

kapcsolatos min6segi 6szrevdteleit, kifog6sait irdsban a Kiizszolgriltatri sz6khelydre (7632

P6cs, Siklosi u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimemi, 6s a Kiizszolgdltat6

ktiteles azokat irdsban, l5 napon beliil megvdlaszolni. Hatad6ktatanul int6zked6sre k6teles a

Kiizszolg6ltat6 kdmyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolg6ttatasi tev6kenysdg6vel

okozati 
-iisszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz. 6szrev6tel az onkorm6nyzat helyi

hullad6kkezelesi kdzszotgaltat6s rendj6r6l sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifogtisolja. a

Kiizszolg6ltat6 30 napon beltil kdtetei az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-

az Onkorminyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltat:lsdija
10.1. A hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szabrilyozrisi Hivatal javaslatiinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHr.32/A. $-a alapj6n az rillami hullad6kgazd6lkodiisi kdzfeladat keret6ben az rillam beszedi
a kdzszolgriltatiisi dijat 6s kifizeti a kdzszolgriltat6knak a hulladdkgazdrilkodrlsi
k6zszolgriltatiisi dij meg6llapitrisri6rt felelos miniszter riltal meghatiirozott szolgiiltat6si dijat,
Az Sllam e feladatainak ellatas{ira koordindl6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi kcizszolgiiltat6, a telepiildsi dnkormiinyzat, valamint a hullad6kgazdrilkodrisi
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informeici6t, ami a Koordinril6 szerv
feladatk6rdnek gyakorklsrihoz sztks6ges.
A minisaer rendeletben rillapitja meg a beszedett kdzszolg6ltatrisi dij felosztiisdnak elvdt. A
miniszter a Koordinrll6 szerv javaslatdnak ligyelembev6teldvel rendeletben riltapftja meg a
Koordinril6 szerv riltal a krlzszolgriltat6nak fizetend<i szolgriltat6si dijat.

10.2 A kcizszolgeltat6 eltal alkalmazott kdzszolgriltariisi dij megrillapitrisa a Ht.46-4g.g ds
9'1.$. valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendeler rendelkez6seinek megfelel6en t6rtdnt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndlLk dltat Jizetend6 lakossdei diiak:
A termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6k tekintet6ben a klzszolgirltat6si dijfizetdsi
kdtelezettseget az Onkorm6nyzat teljesiti.

Eddnymdret Darabszim Egysdgnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

I l0-120 liter 45 88,-
80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49,-

*a 38512014' (xll' 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil €s eletvitelszenien haszrdlo termdszetes
szemdly ingatlanhaszniiro rdsz6re, a rerepiiresi onkormanyzat drta-i kiadott igazol6s arapj6n.

b) lpari (eazddlkodd szervezetek) diiai:
ll0 literes ed6ny: 99,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,_ Ft + AFA
ll00 literes ed6ny: 985,- Ft+ AFA

c)

110 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
I 100 literes ed6ny:

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

887,. Ft + AFA

d) T <t b b I e t hu I I a d d k gy iij t6sdre szol giil6 zs6k Ar a: 3 6 l,- Ft+Afaldb.

szerzodi Felek az iltaLinos 
_ 
forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a harilyos

AFA-tdrvdny rendelkez6seinek megfelel<ien jrimak el.

A*r."--
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11. Allamihutlad6kgazdilkoddsi kiizfeladat-ellitris
11.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkoddsi kdzfeladat ell6t6srlra l6trehozott szervezet
kijel6l6s6r6l, feladatkdrdr6l, az adatkezelds m6djrir6l. valamint az adatszolgiiltat6si
kdtelezettsdgek rdszletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjrin a Kormriny a Ht.321A. g (l) bekezd6sben
meghatiirozott feladatoka Koordindl6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hultad6kgazd6lkod6si
Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Zrirtk6nien Miikdd6 Rdszv6nytiirsasiigot jel6lte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a kdzszolgriltatrisi dijakra vonatkoz6 sziimliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatris alapjrln rillitja ki. A kdzszolgdltat6 hirinyos vagy
kdsedelmes adatszolgdltat6sa esetdn a Koordinril6 szery a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszndl6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6[tal legut6bb kiszrimliizott
kcizszolgriltat6si dij161 6ltit ki szimkit. Az ezzel <isszefiiggdsben keletkez6 dijkonekci6 eset6n
minden helytrill6si kdtelezettsdg a Kdzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez6 k6zszolgriltatrisi
dijkiilOnbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordinel6 szerv a k6,zszolgriltat6nak fizetend6 esed{kes
szolg6ltatdsi dijba beszrimitja. A kdzszolgiiltat6 hirinyos vagy helyteten adatszolgiiltat6srib6l
ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szrimliikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6nydrt a Kdzszolgriltat6t terheli a felel<iss6g.

ll.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l
kiindulva megrillapida azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kdzszolgriltatrisi dijfizet6s
meghatiirozva az adatszolgiiltatrisban, ugyanakkor v6lelmezhet<i, hogy az ingatlannal
cisszeffiggdsben teljesitds tdrt6nt. A Koordinril6 szerv e k6rben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszotgriltatrisb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sztlkseges adataik megrillapftrisa drdek6ben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megki.ildi a
kdzszolg6ltat6nak, ds felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megktildritt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltatiisiinak megfelel<ien konigrilja a 20. $ ( t ) bekezdds szerinti adatszolgriltatrist
legk6s6bb az 6rtesitds kdzhezv6tetdt k6vet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvetoen - a kd,zszolgriltat6 elt6r6 adatszolgiiltatrisa hidny6ban - a Koordiniil6
szerv a kd,zszolgriltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak sztrml|zza ki.

ll.4 A Koordinril6 szerv a kiszimkizott es az ingatlanhasznril6 rittal hat6ridon beliil ki nem
fizetett kdzszol96ltatdsi dij behajtrisa drdekdben intdzkedik.

ll.5 A Kdzszolgiiltat6 resz6re a kdzszolgiiltatiisi szerz<id6sben rdgzitett feladatok ell6tAse6rt
a Koordiniil6 szerv a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszol96ltatrisi dij megrillapit6s66rt feletos
miniszter riltal meghatdrozott szolg6ltat6si dijat fizet.

I L6 A kdzszolgriltat6 az Onkormrinyzat, mint ellAtds6rt felelos riltal kiadott
telies[lisigaToltissal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem
meri.ilt fel. A teljesit€sigazokisnak a k6zszolgriltat6 iiltal a Koordiniil6 szerv rdszere a
rendszeres adatszolgriltatris keretdben t6rtdn6 megkiilddse a szolgiiltat6si dij fizetdsenek
feltdtele.
Az Onkormanyzat kdteles a teljesit6sigazoliist a Kdzszolgiiltat6 r6sz6re a teljesitdssel drinten
id<jszakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm lnyzar a teljesit6sigazolis
kiadds6val alapos indok ndlkiil k6sedelembe esik, rigy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban ketetkezo ka(6t az Onkormiinyzat feld drv6nyesiteni.

(^.*
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ll.7 A szolgiiltatiisi dijban a hullad6kgazdrilkoddsi kdzszolgiiltatds teljes kdzvetlen kdlts6ge
megtdrit6sre keriil, fgy a haszonanyag 6rtdkesit6s6r6l a Koordindl6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv riltal kijeldlt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsbol ered6 bevetel a Koordinril6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinrll6 szerv a hullad6kgazdrllkod6si k<izszolgiiltatrlsi szerz6dds Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6sdg6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alaplin az OnJ<ormdnyzat a kdzszolg6ltatisi szerz6d6st

annak megkdtdsdt vagy m6dositesat kdvet6en haladdktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6szdre.

12. A kiizszolgriltatrisi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerz6ddst 2020. janudr 01. napjival kezd6d6 hat6llyal, hatdrozott idore,2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzodest k6zds megegyez6ssel. csak irdsban m6dosithatj6k.

f3. A kiizszolg6ltatdsi szerz6d6s megsztn6se
A kdzszolgriltat6si szerz6dds megsziinik
a,) a benne meghatiirozott id6tartam lejriLrtrival,

b) a Kozszolgitltat6 jogut6d n6lkiili megszrindsdvel.
c/ eLilLissal, ha a teljesit6s m6g nem kezdoddtt meg,
r/) felmondissal
e) a felek kdz6s megegyezdsdvel.

13.1 Az 6nkormri.,ny zat a klzszolgdltatrisi szerz6ddst a Polgri.ri Tdrv6nykdnyvben
meghatrirozott felmondiisi okokon tr.ilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszo196ltat6

- a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatrls elliitiisa sor:in a k6myezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi d<int6s el6ir:isait srllyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6siig vagy a hat6srig jogerosen megrillapitotta;
- a szerzodl,sben megrillapitott kdtelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don sulyosan

megs6rtette;
- a hullad6kgazddlkodrisi k<izszolgriltatrisi szerztid6st az Onkormiinyzat felmondja, ha a

Kdzszolgiiltat6 nem rendelkezik mintisitesi engeddllyel vagy megfelelosdgi
vdlem6nnye[.

13.2 A Kcizszolgiiltat6 a Polgriri Tdrvdnykcinyvben meghatdrozottakon tilmenoen a

krizszolgiiltatiisi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha
- az Onkormiinyzat a kbzszolg6ltat6si szerzod6sben meghatdrozott kdtelezettsdgdt - a

Kcizszolg6ltat6 felsz6litrisa ellen6re - srilyosan megsdrti, 6s ezzel a Kdzszolgdltat6nak
k6,rt okoz, vagy akadilyozza a hullad6kgazdrllkodrisi k6zszolgiiltatis teljesit6set; vagy

- a kdzszolgriltatrisi szerz6d6s megkdt6sdt kdvet6en hatrilyba l6pett jogszabrlly a

kdzszolgriltat6si szerztid6s tartalmi elemeit rigy veltoztatja meg, hogy az a

Kdzszolgdltat6nak a hullad6kgazddlkod6si krizszolgiiltat6s szerzoddsszerti teljesit6se
kdr6be tartoz6 Idnyeges 6sjogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben sdrti.

13.3 Ha a hulladdkgazdriLlkodrisi szerzoddst a kcizszolgiiltat6 felmondja, a telepiil6si
<inkormdnyzat haladdktalanul gondoskodik az rij kdzszolgriltat6 kivelaszdser6l.
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A fentiek teljesiilese eseten a kdzszolgiiltatiisi szerz<idds felmondasi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi id6 alatt a K6zszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkodiisi kdzszolgiiltatrist vriltozatlanul
etl6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormiinyzatnak fetr6hat6 okb6l meghirisul. illetve ha a szerz6dds
neki felr6hat6an sztnik meg, az Onkormiinyzar az 6ves kdzszolgiiltatrisi dij 50%-rinak
megfele16 meghitsulisi kdtbdr fizet6s6re kdteles.

14. Elj6rris a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A kdzszolgiiltat6si szerz<id6s megsz0n6se vagy megsziintetdse eset6n a Kdzszolgirllato az itj
kozszolgAltat6 kiv6lasarisriig, de legfeljebb 6 h6napig a kozszolgriltatrist viiltozatlanul ell6da.
A hulladdkgazdrilkod6si k6zszolg6ltatrisi szerz6dds megsziindse eset6n a kdzszolgriltatris
elkit6sdval kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilviintartrisait a Kdzszolgriltat6 a
telepiildsi dnkorm6nyzatnak a k6zszolgdltatrisi szerzod6s megszrindse napj6n titadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymds kciz6tti trirgyal6sok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitdt a Felek t:irgyakis ritjrin 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
eljrirris lefolytatiisara a P6csi J6rrisbir6s6g, illetve drt6khatrirt6l ftigg<ien a Pdcsi T<irvdnysz6k
illetdkessdgdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz<idessel kapcsolatos bdrmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesitds6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az 6nkorminyzat r6szd16l:
ndv: Kiss Ildik6 polgrirmester
telefon: 06-7 3 I 3 42-205
e-mail: kozoshivatal@kozoshivatal.hu

a Kiizszolgriltat6 r6szdr<il :

ndv: Bir6 Pdter iigyvezet6
telefon: 'l2l 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cim6t, telefonszdm6t stb.) a Felek kizar6lag a
szerz<idds teljesit6s6vel 6sszeffigg6 kapcsolattartas c6ljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek 6rv6nyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6i sorrin a
kapcsol6d6 jogsztbiilyok ds adatv6delmi szab tyzataik rendelkezdsei szerint jiimak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdflkodrisiprogram
A Kdzszolgriltat6 k6teles igenybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdrilkodrisi Projekr
keretdben megval6sul6 ldtesitm6nyeket ds eszkdzdket a k<izszolgiiltatris teljesit€se kapcsrin.

Felek k6telezettsdget vrillalnak, hogy aLivetik magukat a Tiirsuldsi Tanrics hat6rozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6.rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze

drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6srig
annak 6rvdnytelens6g6t 6llapitja meg, tgy a szerzodes t6bbi resze 6rvdnyes 6s

kikenyszeritheto, kiv6ve. ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerzod6st nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerzoddsben nem szab6lyozott k6rd€sekben els6sorban a hutlad6kr6l szol6 2012. dvi
CLXXXV. tdrveny (Ht.), a krizbeszerz6sekrcil sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorszrig Snkormiinyzatair6l sz6l6 201 1. dvi CLXXXIX. t6rvdny (Mdtv), valamint a
Polg6ri Tdrvdnykdnyvr6l sz6t6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
iryazati logszabilyok ir6nyad6ak.

Jelen szerz<iddst a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se
megegyezdt, j6vdhagy6lag irjik al6.

V6rad,20t9. 6v d't<,-w*.2 hrinap tl nrp

utan, mint akaratukkal mindenben

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si Ut 52

C6qiegyz6kszam : 02-09064556
Addszem: 115,1587 -2-O2

UJ
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg6ltat6
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