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H u L LA D il<e tzoA r, x oo A s t r o z sz o r, cA r, u rA s t szuptz6 n n s

amely ldtrej<itt egyrdszt: Visdrosb6c Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7926Ydsirosb6c, Kossuth L. u. 16.

PIR sz6m: 334413
ado szdm: I 5 3 3 4 47 9 - | -02
kdpvisel i : P opa Zoltdn Gydrgy pol g6rmester
mint onkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : 6n ko rm 6nyzat)

miisreszt: D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit KorLitolt Felel6ss6gii T6rsasr[g
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
cegtr e gy zdkszdma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szdma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szdma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kiizp ontl
KSH sz6ma: 11541587-3 8 1 l -572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Kcizszolg6ltat6, a tov5bbiakban: Kiizszolgiltat6

- tovilbbiakban egytittesen: Felek - kozcitt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzodes megkcit6sekor figyelembe vettek a
kozbeszerzdsekrol sz6lo 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kcizbeszerzdsi
ertekhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s beszerzdsi
6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akozponti ktilts6gvet6sr6l sz6l6 trirv6nyben meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rtekhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kcizponti
kcilts6gvet6srol sz6l6 t6rv6nyben 6vente kell meghatilrozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s drtdkhat6rokat a mindenkori koltsegvetdsi tdrv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat5s becsiilt 6rtdke olyan szerzodes eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) halilrozott idore, ndgy 6vre vagy ann6l rcividebb idore kcitendo szeruodds eset6n a

szer zi5 de s i do tart ama al att i e I I en s zol giltatis ;
b) hatdrozatlan id6re kdtdtt szerzodds vagy n6gy 6vndl hosszabb idore kdtendS szerzodes

eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<izt6rsas6g 2019. dvi kolts6gvetdsdrol sz6l6 2018. dvi L. t6rvdny 72. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzdsi
ertdkhatrir 2019.janu6r l-jdt5l szolgdltatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6d6s nem esik a klzbeszerz6si elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kcizszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa drdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi rinkorm6nyzati rendelet
vdgrehajt6s ina az al6bbi szerzod6st kdtik meg :

l. A szerzdd6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi <inkormilnyzatair6l szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biaosithato kozfeladatok kdr6ben
ell6tand6 helyi cinkormitnyzati feladatok kdzd tartozik kiil<inrjsen a hullad6kgazd6lkod6s es a
kdrnyezet-eg6szs6giigy (kdaisaas6g, telepiil6si kornyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

169csrll6irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse
szerint a telepiil6si onkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltatiis ell6t6srit a
kdzszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatisi szerzod6s fddn biztositja.

sz.hatfrozata alapjan j6tt l6tre.

1.3. A jelen szeruodds c6lja, hogy V6s6rosbdc Krizs6g kozigazgatisi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznal6) keletkezo telepiildsi szildrd hulladek kezel6s6re fenn6l16 kozszolgdltatiissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat ds a
Kiizszolgiltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait es k<itelezettsdgeit szab|lyozza.

2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgriltat6t az alihb meghat6rozott feladatok
elvdgzdsdvel:
V6siirosb6c K<izs6g kdzigazgat6si teruletdn a telepiil6si hullad6k begyrijt6sdvel ds elhelyez6s
c6ljib6l t<irt6n6 rendszeres elsz6llit6srival a szerz6d6sben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezel6sdvel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkdz-
es l6tesitmdny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, kozszolg6ltatisi szerzod6s kereteben:

- vegles hullad6k gyiijt6se, szrillitdsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitds 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/hullad6kgytijt6s

2.2. A Kiizszolgiltatil a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzdsdt 2020.janu6r 1-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgilltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak ds az rinkormanyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
V6s6rosb6c Kdzs6g kdzigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hulladdk gyujtesdre 6s kezeldsere
ir6nyul6 kozszolgriltat6sok ell6t6srira.

A krizszolgiiltatiis megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6sdre 6s kezel6sdre irinyul6
ktizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznSl6
ahdnartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rlszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sdre tekintettel.
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A kcizszolg5ltat6s teljesitdsdnek teriileti kiterjeddse: V6s6rosb6c K<izs6g kdzigazgatdsi
tertiletdn.
A kcizszolg6ltat6s kdrdbe tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kokenyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, k6rnyezetv6delmi, mtikdddsi
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az On k orminyzat kiitelezetts 6gv6llaklsa
3,1. Az Onkormr{nyzat a 2. pontban irt kcizszolg6ltat6s ellirtdsdra a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosft.

3,2. AzOnkormdnyzat k0telezettsdget v6llal:
- a kdzszolgiiltat6s hat6kony ds folyamatos ell6tds6,hoz a Kiizszolgilltat| szdmdra

sziiks 6 ge s i nform6c i6k 6 s adatok szolgiitatdsdr a,
- a kcizszolg6ltat6s kcir6be nem tartozS hulladdkgazd6lkodtisi tev6kenys6gek

kcizszolg6ltat6ssal tdrt6no <isszehangoldsrinak elosegit6s6re,
- a kdzszolg6ltat6snak a teleptil6sen v6,gzett miis kozszolgiitat6sokkal val6

cisszehangol6s6nak elosegitdsdre,
- a Kiizs zolgiitatfl kiz6r6lagos k0zszolg6ltat6si j og6nak biztositiis6ra,
- a telepiil6s kozszolg6ltat6s igdnybev6tel6re kcitelezettingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

n d v - d s cimj e gy zek irtadis ir a, adate gy e zet d s re,
- kedvezmdny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok ittaddsdra,
- az Onkorm6nyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb m6don biztosftott dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmertil6 kdlts6gek megt6ritds6re a Koordin6l6 szerv sz6mira,
- a telepiildsi igdnyek kiel6gitds6re alkalmas hulladdk gytijt6s6re, sziilititsira. kezel6s6re

szolgrll6 helyek ds ldtesitm6nyek meghatdrozbsfua. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kozszolgiltatrival egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgfiltatf 6ltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmii szfimdra megfelelo itviszonyok biztosit6s6ra, (ktikinds
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdzrit rirszelv6nydbe bel6g6
fadgak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerz6dds kozzeteteler6l a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiil<initett hulladdkgytijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6s6rol.

4. A Kdzszolgdltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A krizszolgiitat6 gondoskodik:

- A hirnartilsban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtil6 ds id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfutdsi idoszak 6 h6nap -
rlprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdszdre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6sidij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiilonitetten gyrijtdtt hulladek
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrt6no <i ssze gyrij td s6r5 l, elszdllitilsin 6l d s keze I 6 s6r5 l.

- A gazd5lkod6 szervezetekn6l keletkezo hinartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
o sszegyrij t6s6r6l, el sz6llit6srir6l 6s kezel6s6rol.
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- Az illtala i.izemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hulladek
6tvdtel6rol, dsszegytijt6s6rol, elszSllit6s6r6l 6s kezeldsdr6l.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- k<inyvel6s, sz6mvitel, b6rszdmfejtds
- adminis ilrdci6, nyilviintart 6s, adatbinis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormhnyzattal egyiittmtikodve a fogyasa6k szdmira konnyen hozzdferheto
iigyfelszolg6lat 6s tdjekonatitsi rendszer mtikodtetdse (Kcizponti iigyf6lszolg6lat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kdzszolgiltat6 kcitelezetts 6 get v6l I al tov6bb6 :

a) akozszolgiltat6s folyamatos 6s teljes k<ini ell6t6sara,
b) akozszolgilltat6s meghatilrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitesdre,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatiirozott minosit6si osztiiy szerinti

kcivetelmdnyek biztositSsrira 6s a minosit6si engeddly hulladekgazddlkod6si
k<izszolg6ltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltatds teljesit6s6hez sztiksdges mennyis6gti 6s minos6gri j6rmti, gdp, eszkciz,

berendezds biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzettsdgri szakember alkalmazbsilra,
e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesft6sehez sztiksdges

fej le sztd sek 6s karbantartrlsok elv6 gzd s6re,

f) a kdzszolgdltat6s kclr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatdrozott helyek es

l6tesitmdnyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikrjdtet6s6re es a krizszolgiitatils teljesitdsevel cisszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi ds adatszolg6ltatdsi rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtikddtet6 s6hez sziiks6 g e s felt6telek b iao s it 6sdr a,

i) a fogyaszt6k sz6m6ra k<innyen hozzifdrheto iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztatisi rendszer
mrikddtet6s6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek elintdz6si rendjdnek megrillapitdsdra,
k) a tev6kenys6g ell6t6stihoz szi.iks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi k<irben bekovetkezett Onkormilnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6s6hez az ingatlanhasznril6 legal5bb 2 ktikinbrizo
tirm6rt6kii gyrij t6eddny kriziil v6l as zthas son,

m) tdbblethullad6k elhelyezdsdt szolgiil6, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zsdk
forgalmazdsira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkriz- 6s l6tesitmdny 6llomanyanak
haszn6latira.

A Kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szfuma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 05 5 -3 I 2017, PE/KTFO I 155 -7 I 20 18, PE/I(TFO/003 63 -2 I 20 t9 .
A K<izszo I g 6ltat6 me g fel el6 s6 g i v6 lem6ny6nek szitma: KP-3 8 633 - 5 I 2019 .

A Kozszolgiiltat6 min6sitdsi enged6lydnek szdma: PE/KTFO105727-212019.,
PE/KTFO I 0 47 59 -6 I 20 I 9., PE/KTF O I 0 67 48 -2 I 20 19.
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5. Mentestil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezetts6g6t6l vis maior eset6n,
toviibb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- ds sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akozttl, amely a
Kdzszolgfltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes kozlekedds6t biaosftja. Ez esetben a
Kiizszolgrlltatri az akad6ly elh6rul6s6t kdvet5 legkdzelebbi sz6llit6si napon k<iteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kriteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiil6si hullad6k elsz6llit6siira is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszirllitdsitt:
- az 6nkormdnyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro t6rol6eddny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k krir6be nem tartozo alyag

keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, dpitdsi t<irmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 mYag, nagyobb terjedelmri, srilyri tirgy, amely vesz6lyezteti a
hulladeksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrongrllhatja a
gyujtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitdsa sor6n veszllyezteti a
kornyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvitnyos, zdrt t6rol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
viis6ro I t j elzntt zs 6kban keriil ki h e I y ezesr e,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6edeny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt eddny)
ha a t6rol6ed6ny kdriil szabillytalanul, annak mozgatist ds tiritdst
tribblethullad6k kertilt kihelyez6sre

akaddlyozo m6don

- amennyiben a trlrol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre kertil - a tarol6eddnyek matric6jrinak
hi6nya, illetve s6rtil6se esetdn.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolgiltat6 az
alvrillalkoz6 ig6nybev6tel6t kciteles az onkorm inyzat sz6m6rabejelenteni.

7,2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgdltat6 rigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kdzszolgriltatrls teljesit6sdvel 6sszefiigg6 adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdekdben a
Ktizszolgiltatil az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltatiisi tertiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitatiisi tertiletrol elszrillitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyis6g6t.

9. A kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos min6sdgi 6szrevdteleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiitatit sz6khely6re (7632
Pecs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cfmezni,6s a Kiizszolgdltat6
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megvrilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kciteles a
Kiizszolgiltatri kcirnyezetszennyez6s esetdben, ha az a kozszolgiitatdsi tev6kenysdgdvel
okozati tisszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolgr{ltat6, 30 napon beltil kciteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onko rm iny zathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai ds K<izmti-
szabilyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben

illlapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkodrisi kcizfeladat keret6ben az iilam beszedi
a kozszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kcizszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolg6ltat6si dij meg6llapitris6drt felel6s miniszter iiltal meghatdrozott szolgiitatitsi dijat,
Az iilam e feladatainak ellSt6sara koordin6l6 szervezetet (a tovrlbbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a telepi.il6si 6nkorm6nyzat, valamint a hulladekgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkcir6nek gyakorlilsihoz sziiks6 ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij felosztas6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben illlapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fi zetendo szolgiitatitsi dij at.

10.2
A k<izszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ es 91.$,

valamint a6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen t<irtdnt.

Eddnym6ret Egyszeri nett5 tirit6si
dlj (F0
TEL

Egyszeri nett6 i.iritdsi
d'j (It)
NYAR

60 literes eddny+ 44,- 88,-

80 literes ed6ny 59.- 118

1 10 literes ed6ny 81,- 162,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien hasmdl6 termeszetes

szemely ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a teleptildsi 0nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Tdbblethullad6k gyrij t6s6re szolg6l6 zsdk ir a: 3 6 1,- Ft+A fa/ db.

Ipari (.eazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Eddnymdret Egyszeri nett6 iirit6si
dii GO - TEL

Egyszeri netto tirit6si
dii GO - NYAR

1 l0 liter 90'- 180,-

120 liter 98.- 196,-

I 100 liter 900,- I 800,-

Eddnym6ret Egyszeri nett6 tirit6si
dii GO - TEL

Egyszeri nett6 iiritesi
dii (FO - NYAR

1 l0 liter 81,- 162,-

120 liter 88,- 177,-

I 100 liter 809,- I 619,-
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Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ado megfizet6se tekintetdben mindenkor a hat6lyos
AFA t<irv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el.

I l. Alami hullad6kgazddlkodisi kiizfeladat-ell6tis
ll.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<jzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szewezet
kijelcil6s6rol, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltatdsi
kcitelezetts6gek r6szletes szabdlyairol sz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s VagyonkezeliS Zirtkrirtien Mrikddd R6szv6nyt6rsas6got jekilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szimlikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezddse szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n illlitja ki. A kdzszolgdltato hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolgdltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgiltat6ssal
drintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszdmlLzott
kozszolg6ltat6si dij161 6llit ki szitmlit. Az ezzel osszeftiggdsben keletkezo dijkorrekci6 eset6n
minden helyt6lkisi kcitelezettseg a kdzszolgriltat6t terheli. Az igy keletkez6 k<izszolg6ltatiisi
dijktilcinbrizet pozitiv mdrleg6t a Koordiniil6 szerv a kozszolgtiltat6nak fizetendo esed6kes
szolgiitatdsi dijba besz6mitja. A krizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6srib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi krivetkezm6ny6rt akdzszolgiltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapftj a azon ingatlanok kdrdt, amelyre nincs krizszolg6ltat6si dijfizetds
meghatdrozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefi.igg6sben teljesit6s tcirt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosuli ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6sSgt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti aditszolgartaiasUOt hi6nyz6
in gatl anok 6 s sztiksd ges adataik me gilllapititsa 6rdek6ben.
A fentiek alapjdn rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiitat6t, hogy a megkiildcitt ingatlanokoi v6gzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgrlltit6st
legk6sobb az drtesit6s kezhezvdtel6t koveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kcivetoen - a kdzszolgaltat6 eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kd zszol gdlt at 6s i d ij at az ingatlantul aj do n o s n ak szirmlilzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszimllzott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6riddn beltil ki nem
fizetett kdzszol g6lt at 6s i d ij b e h aj t6s a d rd e k 6b en i nt 6 zke d ik.

11.5 A Kozszolgdltat6 reszdre akozszolgttltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6sd6rt
a Koordinii6 szerv a hulladdkgazdiikoddsi kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felel6s
m i ni szter riltal m e gha tdr ozott szol giitattts i dij at fi zet.

11.6 A ktizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ellit6s6rt felel6s iital kiadott
teljesftisigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgilltat6 teljesft6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kozszolgilltato iital a Koordintil6 szerv r6,szdre a
rendszeres adatszolgtrltat6s keret6ben tcirtdno megkilld6se a szolgiiltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
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Az Onkormdnyzat kdteles a teljesit6sigazolilst aKozszolgiitato reszdre a teljesitdssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormdnyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolgilltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kirdt az Onkorm6nyzat fele drvenyesiteni.

ll,7 A szolg6ltat6si dijban a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljes ktizvetlen koltsege

megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik fgy,
hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6sikdzszolgdltat6si szerz6dds Ht. 92lB. $ (2)

bekezdds szerinti megfelel6 s eget vizsgilia.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjan az Onkorminyzat a ktizszolg6ltat6si szerzod6st

annak megktit6s6t vagy m6dosit6s6t kovetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolg{ltatfsi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hat6rozott idore, 2029.

december 31. napjiig kiitik.

Felek a szerzoddst k<jztis megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. A ktizszolgiltatfsi szerz6d6s megsziin6se
A kcizszol g6ltat6si szerzo dds megsztinik
a) a b ewre me ghatdr ozo tt i d6tartam I ej 6rt6v al,

b) a Kdzszolgiltat6 j ogut6d n6lkilli megsztindsdvel,

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

d) felmond6ssal
e) a felek kdztis megegyez6s6vel

13.1 Az Onkorm6nyzat a kcizszolg6ltat6si szerzod6st a Polgari Ttirv6nyk<inyvben

meghat6rozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgiltat6
- a hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6tdsa sor6n a kdrnyezet vddelm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dontds el6ir5sait srilyosan megsertette, ds

ennek tenydt a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

- a szerzoddsben meg6llapitott kdtelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsdrtette.
- a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiltat6si szerzod6st az 0nkorminyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi

v6lem6nnyel.

13.2 A K<izszolg6ltat6 a Polg6ri Trirv6nykrinyvben meghatirozottakon trilmenoen a

kozszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az $nkormanyzat a krizszolg6ltat6si szerz6ddsben meghatirozott kotelezetts6g6t - a

Kdzszolgilltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megserti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

kdrt okoz, vagy akad6lyozza a hulladekgazd6lkod6sikozszolgdltat6s teljesitesdt; vagy
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- a kcizszolgiiltat6si szerzod6s megkotdsdt kdvet6en hatSlyba l6pett jogszab6ly a
kdzszolgriltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit rigy virltoztatja meg, hogy az a
Ktizszolg6ltat6nak a hullad6kgazdillkodasi kdzszolg6ltat6s szerz6d6sszeni teljesitdse
kor6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a kdzszolg6ltat6 felmondja, a teleptil6si
o nko rm 6ny zat hal addktal anu I gondo skod ik az ij kci zs zo I g6ltat6 kivril as ztirsir ol.
A fentiek teljestildse eset6n a kdzszolgdltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 honap.
A felmond6si ido alatt aKdzszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6st v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodds
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves k6zszolg6ltat6si dij S}Yo-inak
megfelel6 meghifsul6si k<itb6r fizet6sdre kdteles.

14. Elj6ris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgriltat6si szerz6des megsztin6se vagy megsztintetdse esetdn a K<izszolg illtato az uj
kcizszolg6ltat6 kivrilasztirsirig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgdrltat6st viltozatlanul ell6da.
A hullad6kgazdiikodasi k<izszolg6ltat6si szerzodds megsz[in6se eset6n a kdzszolgtitatils
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait ds nyilvdntart6sait a Kozszolgilltat6 a
teleptildsi onkormdnyzatnak akozszolgdltat6si szerz6d6s megsztin6se napj6n itadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egymfus
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek tiirgyal6s utj6n 60 napon beltil nem tudj6k
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6srig, illetve 6rt6khat6rt6l ftiggoen a
illetdkess6gdt kdtik ki.

kozritti t6rgyal6sok

rendezni, a bir6s6gi
P6csi Trirvdnysz6k

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos biirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nkorm inyzat rdsz6rol:
n6v: Popa Zoltitn Gydrgy polg6rmester
telefon: 731544-018
e-mail : j egyzo.mozsgo@vipmail.hu

a Kiizszolg iltatfl r6sz6r6l :

n6v: Bir6 P6ter rigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimet, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodds teljesftds6vel 6sszeftigg6 kapcsolattart6s c6ljdb6l, illetve az allhoz kapcsol6d6
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egy6bjogos 6rdekek drv6nyesitdse 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatvddelmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Drfva Hullad6kgazddlkoddsi Program

A Kozszolg6ltat6 kciteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkdzdket a kozszolgiitatis teljesitese kapcs6n.

Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

drv{nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6gdt 6llapitja ffi€g, rigy a szerzodl,s tdbbi resze drvenyes ds

kik{nyszeritheto, kivdve, ha an6lktil brirmelyik Fel a szerz6d6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi

CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. ttirvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri T<irv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazatrj o g szab 6ly ok irdnyad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmez6se ut6n,

megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj ak al6.

Visirosb6c,2019. 6v )L- h6nap {o'naP

mint akaratukkal mindenben

D6l'Kom N?lP,;"1tllf
i'J.l;;:.-'u1*LHlil';

"unJ$;,'J:An^l*; 
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Vfsdrosb6c D6l-Kom Nonprofit Kft.

Ktizszolgiltat6
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