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Hul,I-ADrcxca.zoAr,xooAsr xozszor,cAlrarAs I szFjPtz6ors

amely l6trejdtt egyreszt: Zalita Kiizs6g dnkormdnyzata
szdkhely: 7839 Zalita, R6k6czi utca 33.
PIR sz6m: 334088
ad6 szilm: 1 5 3 3 408 4 - | -02
k6pviseli: Hekler Tibor polg6rmester
mint cinkorm iny zat (a tov6bbiakban : 6n ko rm 6nyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunrilis Szolgdttat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gfi Tirsasig
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si ttt 52.
c e g e gy zekszitrta 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: 1 1 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: KTJ szitma:100468989 /Pecs-K6k6ny
Region6lis Hullad6kke zeli| Kdzpont/ ;

KSH sz6ma: I 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter tigyvezeto
mint K6zszol griltat6, a tovribbiakban: Kiizszotgdltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - koz<jtt az alulfrott helyen ds napon az alihbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen k6zszolg6ltat6si szerzod6s megkdt6sekor figyelembe vettek a
kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kdzbeszerzdsi
ertekhatilrok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszeru6si 6s koncesszi6s beszerz6si
drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok);

b) akiizponti k<ilts6gvetesrol sz6l6 trirvdnyben meghat6rozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rtdkhatilrok (a tovdbbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi targyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kcizponti
kdlts6gvetesrol sz6l6 tcirv6nyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerzesi trirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -
uni6s 6rtekhat6rokat a mindenkori krilts6gvet6si tdrvenyben 6vente rrigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiitatiis becstilt 6rt6ke olyan szerzod6s esetdben,
amely nem tartalm azza a teljes dij at:

a) hattrozott idore, ndgy 6vre vagy annirl rdvidebb id6re kdtendiS szerzodds esetdn a
szerzodds i dotartama al atti ellens zolgiitatis;

b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzod6s vagy ndgy evn6l hosszabb idore kcitendo szerzld,es
eset6n a havi ellenszol giiltat6s negyvennyo lcszorosa.

A Magyar Koaarsasrig 2019. evi kolts6gvet6s6rol szolo 2018. 6vi L. trtrv6ny 72. g (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti krizbeszerz6si
ertdkhat6r 2019.janu6r l-jetol szolgiitatits megrendelese eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjrik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kiizbeszerzesi elj6rris
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hulladdk gytijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezelesre vonatkoz6

kdzszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptldsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi rinkorm6nyzati rendelet
vdgrehajt6sdra az al6bbi szerzoddst kcitik meg:

l. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszdg helyi dnkorminyzatairol sz6l6 2011. evi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kdzi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kordben

ellitando helyi 6nkormdnyzati feladatok kozd tartozik ktilcinosen a hullad6kgazd6lkod6s es a

kornyezet-eg6szs6gi.igy (k<iztisztas6g, telepiil6si kornyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrveny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a telepi.il6si onkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s ell6t6sdt a

kdzszolg6ltat6val kdtott hulladekgazd6lkod6si kozszolgitltatdsi szerzodds ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorminyzil Kdpviselo-testiilete 2212019 (V.30.) sz. hatirozata
alapj6n jott l6tre.

1.3. A jelen szerzodds cdlja, hogy Zalita Kdzsdg kozigazgatisi tertileten az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egyiitt:
ingatlanhasznii6) keletkezo telepiildsi szil6rd hullad6k kezeldsdre fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat 6s a

Kiizszolg6ltat6 krjzcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezettsdgeit szabillyozza.

2.1. Az Onkormrinyzat megbizza a Kiizszolg6ttat6t az al6bb meghat6rozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Zalita Kdzseg kozigazgatLisi teriilet6n a telepiil6si hullad6k begyrijtdsdvel 6s elhelyez6s

c6lj6b6l tort6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzoddsben rdgzitett idotanamban, valamint
kezelds6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrllkoddsi Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llomany6nak igdnybevdtel6vel-, kdzszolg6ltatisi szerzodds keret6ben:

- vegyes hullad6k gyujt6se, szhlliti.sa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanitds dvente 1 alkalommal
- elktilcinitett /szelektiv/ hulladdkgyrij tds

2.2. A Kiizszolgiltatf a 2.1. pontban meghatirozott feladatok elvdgz6set2020.janu6r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjdn a Kiizszolgiitatfi, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak es az 6nkorminyzati rendeletnek megfeleloen kizitr6lagosan jogosult Zalita
Kcizsdg kozigazgat6si teriileten a telepiil6si hulladek gyujtesdre es kezel6sere ir6nyul6
kozszol griltat6sok ell6t6siira.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: teleptl6si hulladdk gffitds6re 6s kezelesere ir6nyul6
kozszolgrlltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6

ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszet kdpezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A kcizszolg6ltat6s teljesitdsdnek tertileti kiterjeddse Zalita Ktizseg kozigazgatdsi tertilet6n.
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A kdzszolgriltat6s ktirdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a Kcikdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, k<imyezetv6delmi, mtikdddsi
enged6llyel rendelkezo hulladekkezelo ldtesitmdnyben.

3. Az On k orminy zat kiitelezetts6gvriltalis a

3.1. Az Onkormrinyzat a 2. pontban irt kcizszolg6ltatSs ellititsdra a Kiizszolgfltat6nak
kizdr6lagos j o got biztosit.

3.2. Az Onko rmf nyzat kdtelezetts6get viillal :

- a k<jzszolgiitatils hat6kony 6s folyamatos ellirtitsithoz a Kiizszolgfltat| szlmira
sztikse ges i nform6c i6k 6 s adatok szolgilltatt.str a,

- a kdzszolg6ltat6s kdrebe nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdgek
k<izszolgiiltat6ssal tcirt6no <isszehangol6s6nak el6segit6sdre,

- a kozszolgiiltatiisnak a telepiil6sen vegzett miis kozszolgiiltat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak elose git6s6re,

- a Kdzszolgdltat6 kiz6r6lagos kcizszolg6ltat6si j og6nak biztositds6ra,
- a teleptilds kdzszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kcitelezett ingatlanhasznill6i vonatkoz6s6ban

n6v- es c(mjegyzek 6tad6s6ra, adategyezetdsre,
- kedvezmdny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltadilsira,
- az Onkorm6nyzat iital rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentesseg miatt felmeriilo kcilts6gek megterit6sdre a Koordin6l6 szerv szdmira,
- a teleptil6si igdnyek kielegitdsere alkalmas hulladek gyiijtesere, sziilititsdra, kezeldsere

szolg6l6 helyek 6s l6tesftm6nyek meghatirozisira. Ennek keretdben kijeloli - a
Kiizszolgrfltat6val egyeztetve - azokal a gyfjtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a K6zszolg6ltat6 dtvegye k<izteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgfltatfl 6ltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szilmdra megfelelS ritviszonyok biztosititsira, (ktil<in<is
tekintettel a t6li h6- 6s sikossdg-mentesit6sre, valamint a kdzit tirszelv6ny6be bel6g6
faagak lev6gris6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzod6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktildnitett hulladdkgyrijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervezeserol.

4. A Kdzszol gf ltatri kiitelezetts6gei :

4.1.
a) A k<izszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hdztart6sban keletkezo :

i. Vegyes hulladek heti egyszer
(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellitirsi idoszak 6 h6nap - rlprilistol
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjrin az ingatlanhasznill6k r6,szdre az d,ves
h ul lad6kgazd6l kod6si k<izszol g6ltat6si dij 5 0%-itt ke I I me g6llapitan i. )

ii. Elktildnitetten gytijtcitthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

tdrtdno 6 s sze gytij t6sero l, elsziilitirsitr6 I 6 s kezel 6 s6ro l.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkez6 hintartilsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
cisszegyrij t6sdrol, el sz6l lit6s6r6l es kezel6s6ro l.
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- Az itltala i.izemeltetett hulladdkgyiijto ponton, hulladdkgytijto udvarban a hulladdk
6tv6tel6r6l, osszegytij tds6rol, elsz6llit6s6r6l 6s keze16s6r6l.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- kdnyvelds,szdmvitel,bdrsz6mfejtds
- admini s ztrdcio, nyi I vdntart 6s, adatbdzi s-kezeles
- jogi iigyvitel
- adatszol96ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmrikridve a fogyaszt6k szilmira kcinnyen hozziferheto
tigyfelszolg6lat 6s tdjekoztatitsi rendszer mtik<idtet6se (K<izponti iigyf6lszolg6ltat cime:7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakossiigi t6j6koztatris.

4.2. A Kiizszolgiltat6 k6telezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltatds folyamatos es teljes korti ell6t6s6ra,
b) akdzszolgitltatds meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

kdvetelmdnyek biztositrisira es a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolg5ltatisi szerz6d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a kozszolgdltatds teljesit6s6hez sziiksdges mennyis6gti 6s minos6gti j6rmti, gep, eszkciz,

berendezes biztositdsara, a sziiks6ges l6tsz6mf ds kepzetts6gti szakember alkalmazisara,
e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztonsdgos 6s b6vitheto teljesit6s6hez sziiksdges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6sdre,

0 a kozszolg6ltat6s kordbe tartozo hullad6k kezeles6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitmdnyek igenybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikcldtet6sere 6s a k6zszolg6ltat6s teljesitesdvel osszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esitds6re,
h) a nyilvdntart6si, adatkezeldsi es adatszolg6ltatdsi rendszer l6trehoziis6hoz 6s folyamatos

mtikodtetes6hez sztiks6ges feltdtelek biztositisira,
i) a fogyaszt6k sz5mara kdnnyen hozziferheto i.igyf6lszolg6lat 6s t6jdkoztat6si rendszer

mrikodtetes6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elintdz6si rendjdnek meg6llapitirsira,
k) a tev6kenys6g ell6t6sdhoz sztks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi korben bek<jvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6sdre,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladek gyujt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ktilonbcizo
tirm6rtdkri gytij to ed6ny kdztil v6laszthas s on,

m) t<jbblethulladdk elhelyez6sdt szolgii6, a K<izszolg6ltat6 6ltal biztositott zst*.

forgalmazisdra,
n) a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

haszniilatira.

A Kozszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod6si engedely6nek szflma: OKTF-KP12538-10/2016,
pEiKFT/6 055-3 /2017, PE/KTFO I 155-7 12018, PE/KTFOi00363-2 120 19.
A Kdzszolg6ltato megfelelos6gi v6lem6ny6nek szitma; OHKT - KP l 17 3l1 -5/20 1 8

A Kdzszolg6ltat6 minosit6si enged6lyenek szdma: PE/KTFO 101064-612019

5. Mentestil a Kiizszolg{ltat6 a 4.1 pontban meghatarozott kotelezetts6g6tol vis maior esetdn,

tov6bbri ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkcizelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozutl, amely a

Kiizszolgfltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes kcizleked6sdt biztosida. Ez esetben a
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Kiizszolgdltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdveto legkdzelebbi sz6llit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az eliSzit elmaradt sz6llitasi napokon felhalmoz6dott
mennyi segti teleptildsi hullad6k elszrillit6s6ra is.

6. A Kiizszolgriltatrl jogosult megtagadni a hullad6k elszdllit6s6t:
az onkorminyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyezese eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si trirmeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri titrgy, amely veszelyezteti a

hulladdksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhatja a

gytijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a

kdrnyezetet.)
a hulladdk nem a szabvdnyos, zirt titrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgriltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zsitkban kertil kihe lyez6 sre,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6edeny mozgat6sakor a

kisz6r6dris vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve seri.ilt edeny)
ha a t6rol6edeny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tiritdst akadiiyozo m6don
tdbblethulladdk kertlt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzese bevezetdsre keriil - a t6rol6edenyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sertilese eseten.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkozo(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgflltatd az

alv6llalkoz6 i genybev6teldt k<iteles az Onko rm Snyzat szimfira bej elenteni.
7,2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6gedrt a Kiizszolgiitatd rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgr{ltatris teljesit6s6vel cisszefiiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdekeben a

Ktizszolg6ltat6 az l./ pontban meghatitrozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elktilcinitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltatdsi tertiletrol elsz6llitott
ds ertalmatlanitott teleptildsi hulladdk mennyi sd gdt.

9. A kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a krizszolg6ltat6s teljesit6sevel
kapcsolatos minosdgi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg6ltat6 sz6khely6re (7632
Pecs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Ktizszolgiltatri
kciteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megvillaszolni. Haladektalanul int6zked6sre k<iteles a

Kiizszolg{ltat6 k<irnyezetszenrryezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si tev6kenysegevel
okozati osszefi.iggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladekkezeldsi kcizszolg6ltat6s rendj6r6l sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifogiisolja, a

Kiizszolgiltat6 30 napon beltil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az On ko rm ilnyzathoz megkiildeni.
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10. Ktizszolgrlltatis dija

10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgrlltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmri-
szabillyozilsi Hivatal javaslatanak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
iilapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hulladdkgazddlkod6si kcizfeladat kereteben az iilam beszedi
a k<izszolg6ltat6si drjat es kifizeti a k<izszolg6ltatoknak a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiiltat6si dij megrillapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltatSsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6tSs6ra koordin6lo szewezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolgdltat6, a telepiildsi <inkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
Idtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkor6nek gyakorlisithoz sztikseges.
A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett krizszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvet. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6teldvel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatitsi dijat.

10.2 A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tcirtdnt.

Uritesi diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndlfk dltal fizetendri lakossdsi d{jak:

A term6szetes szemely ingatlanhaszniiok tekinteteben a kdzszolg6ltat6si dijfizet6si
kdtelezetts eget az Onkormdnyzat telj esiti.

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedi.il 6s dletvitelszenien haszniil6 termdszetes
szemdly ingatlanhaszniil6 rdsz6re, a teleptildsi dnkormiinyzat iiltal kiadott igazolas alapjrin.

b) Ipari (gazddlkodi szervezeteH dijai:
I l0 literes ed6ny: 98,- Ft + Afa.
I100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

szerinti kdlt tdsi szervekc)
120 literes ed6ny:
1100 literes ed6ny:

97,-Ft + AFA
887,- Ft + AFA

d) Tobbl ethul I add k gytijtds6re szolg6l6 zsitk ira: 3 6 1,- Ft+A fal db.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatiilyos
AFA-tcirv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el.

Eddnym6ret Darabsz6m Egys6gnyi iiritdsi dij
(Ft + Afa)

Havi drj
(Ft + Afa)

110-120 liter r02 88,- 38 896,-

80 liter 0 64; 0

60 liter* 0 48; 0

Osszesen: 38 896,-

&,^t"--



I 1. Alhmi hullad6kgazdilkoddsi kiizfeladat-ell:it6s

I l.l Az rillami hulladekgazdrilkod6si kdzfeladat ellilt6s6ra ldtrehozott szeryezet
kijel6l6s6rol, feladatkdr6rol, az adatkezeles m6dj5r6l, valamint az adatszolgdltat6si
k6telezettsegek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3.$ (l) bekezd6se alapj6n a Kormilny aHt.32lA. $ (1) bekezdesben
meghat6rozott feladatokra Koordinrll6 szervk6nt az NHKV Nemzeti
Hullad6kgazd6lkod6si Koordintll6 6s Vagyonkezel6 Zdrtkdruen Mtik6d6
R6szvenyt6rsas6got j el<ilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szdml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A kdzszolgiitato hi6nyos
vagy kesedelmes adatszolgriltatiisa eseten a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo
adatszolg6ltat6ssal 6rintett ingatlanhasznii6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv tital
legut6bb kiszilmlizott kdzszolg6ltatrisi dijr6l 6llit ki sz6ml6t. Az ezzel risszefliggdsben

keletkezo dijkonekci6 eset6n minden helytAll6si k<itelezettseg a kozszolgrlltat6t terheli.
Az igy keletkezo k<izszolg6ltat6si dijkiikinbdzet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a
krizszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes szolgiitathsi dijba besz6mitja. A k<izszolgriltat6

hi6nyos vagy helyelen adatszolg6ltat6s6b6l eredo, a Koordin6l6 szery iital nem

megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal kapcsolatos valamennyi
kdvetkezm6ny6rt a kdzszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

ll.3 A KoordinA16 szew az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltatdsb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok krir6t, amelyre nincs kcizszolgiitatisi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgitltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s trirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok es sziiks6ges adataik meg6llapit6sa drdekeben.

A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a

kozszolg6ltat6nak, es felhivja a krizszolgiitatot, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett

szolg6ltat6s6nak megfelel6en korrigdlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6st

legk6sobb az drtesit6s kdzhezvetel6t kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t k<ivetoen - a k<izszolgiitato eltdro adatszolgitltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s z e rv a kci z s zo I g 6l tattis i d ij at az ingatlantul aj do no sn ak szdmlilzza ki .

I L4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasznii6 6ltal hat6ridon beliil ki nem

fizetett k<izszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

1 1.5 A Krizszol giitat6 rlszerc akozszolgirltat6si szerzod6sben rogzitett feladatok ell6t6s6drt

a Koordinill6 szerv a hullad6kgazdiikodirsi kozszolg6ltatesi dij meg6llapit6s66rt felelos

mini szter 6ltal me ghat ir ozott szo I giiltatrls i dij at fi zet.

1 1.6 A kdzszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos iital kiadott
teljesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

meriilt fel. A teljesitdsigazol6snak a k6zszolg6ltat6 iital a Koordin6l6 szerv r€,szere a

rendszeres adatszolgiiltatiis keretdben tortdno megktild6se a szolg6ltat6si dij fizetds6nek

feltdtele.
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Az Onkorminyzat kriteles a teljesitdsigazol6st a K<izszolg6ltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitdsigazoliis
kiad6srival alapos indok n6lki.il kdsedelembe esik, rigy a k<izszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirit az 0nkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkodrisi kcizszolg6ltat6s teljes kozvetlen k<iltsdge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordindl6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijel<ilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

I 1.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazddlkod6si kcizszolg6ltatdsi szerzodds Ht. 92lB. g (2)
bekezdes szerinti megfelelos eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjrin az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st
annak megkciteset vagy m6dositrisrit kovetoen halad6ktalanul, de legkesobb 8 napon beltil
elektronikus irton megktildi a Koordin6l6 szerv resz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se

Felek jelen szerz6d6st 2020. janu{r 01. napj6val kezdSd6 hat6llyal hat6rozott idore, 2029.
december 31. napjdig ktitik.

Felek a szerziSddst kcizcis megegyezessel, csak ir6sban m6dosithad6k.

13. Eljdrds a szerzddfls megsziin6se eset6n

A kcizszolgriltatrisi szerzod6s megszrinik
a) a bercrc meghatdr ozott i dotartam I ej 6rtiival,
b) a Kdzszolg{ltat6 j o gut6d ndlktil i megsztin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesites meg nem kezdoddtt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek kdzos megegyez6sdvel

13.1 Az Onkorm6nyzat a kdzszolgrlltat6si szerzodl,st a Polgriri Torvdnykdnyvben
meghatiirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kcizszolgdltat6

o a hulladdkgazddlkod6si kcizszolgilltatds ell6t6sa sorin a kdrnyezet vedelmere
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d<intds eloiriisait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6nydt a bir6s6g vagy a hat6srig jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzoddsben meg6llapitott kdtelezetts6get neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette.

A hullad6kgazdrilkod6si kcizszolg6ltat6si szerzoddst az Onkorm6nyzat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelos6gi v6lemdnnyel.

13.2 A Ktizszolg6ltat6 a Polgiiri Tcirvenykdnyvben meghatiirozottakon trilmenoen a
kozszolg6ltatisi szerzodest akkor mondhatja fel, ha

. az Onkorm6nyzat a kdzszolgiiltatisi szerz6ddsben meghatfurozott kdtelezetts6get -
a Ktizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kcizszolg6ltat6nak kart okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazd5lkod6si
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kdzszolgiitatds telj e sit6 s6t ; vagy

o a k<izszolgiitatdsi szerzodes megkdteset kcivetoen hat6lyba l6pett jogszabdly a

krizszolg6ltat6si szerzodes tartalmi elemeit fgy v6ltoztatja meg, hogy az a

Kozszolgirltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgriltat6s szerzoddsszeru
teljesit6se kdr6be tartoz6l6nyeges ds jogos drdekeit jelentos m6rtekben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkod6si szerzoddst a kdzszolgdltat6 felmondja, a telepi.il6si
<inkormiinyzat haladdktalanul gondoskodik azij k<izszolg6ltat6 kiv6lasztrisar6l.

A fentiek teljestil6se eset6n akozszolgLiltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kdzszolgriltat6 a hulladdkgazd6lkodrisi kozszolg6ltatiist v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felrShat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzod6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormanyzat az 6ves krizszolgriltatrisi dij 5}%-inak
megfelelo meghirisul6si k<itb6r fizet6sdre koteles.

14. EljrirriLs a szerz6d6s megszfin6se eset6n

A kozszolgriltat6si szerzod6s megsziindse vagy megszrintetdse esetdn a Kozszolgiitato az ij
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztisilig, de legfeljebb 6 h6napig a krizszolg6ltat6st viitozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdalkoditsi kcizszolgdltat6si szerzod6s megsztin6se eset6n a kozszolg6ltatds
ellrit6s6val kapcsolatos, folyamatban ldvo tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kozszolgiitato a
telepUldsi dnkormiinyzatnak a kdzszolgdltat6si szerzodes megszrin6se napjan atadja.

15. Jogvitdk int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat elsosorban az egymds kcizotti t6rgyal6sok
soriln igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s rid6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljrir6s lefolytat6s6ra a Pecsi J6r6sbir6s6g, illetve ert6khatrirt6l fiiggoen a Pecsi Torvdnyszek
illetdkessegdt k6tik ki.

l6.6rtesit6sek

A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintdzesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdszerol:
ndv: Hekler Tibor polgiirmester
telefon: 731497-074
e-mai I : j e gy zo .zalata@b ar any a.hu

a Kiizszolg iitatfl r6sz6rol :

nev: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 72/ 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Drr{va Hullad6kgazdilkod:lsi Program

A Krjzszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrllkod6si Projekt
keret6ben megval6sulo ldtesitm6nyeket 6s eszkoz<iket a kcizszolg5ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzod6s bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

6rv6nytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sitg, vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelenseg6t 6llapida meg, rigy a szerzodds tdbbi resze drv6nyes 6s

kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott kerd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6lo 2015. evi CXLil. tdrveny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkormimyzatairol sz6l6 2011. evi CLXXXX. t<irveny (Mdtv), valamint a

Polg6ri T<irv6nykdnyvrol sz6l6 2013. evi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o gs zab6lyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se

megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.

ut6n, mint akaratukkal mindenben

D6l-Kc,

Kiizszolg:{ltat6

Zalita,2019.',
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