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HULLADEKGAZDAT,XONAST TOZSZOLGALTATAS T SZEF.Z6OT S

amely l6trejritt egyr6szrdl: Csonkamindszent Kiizs6g OnkormSnyzata
sz6khelye: 7940 Csonkamindszent, F6 u. 12.

PIR sz6m: 334440
ad6sz6m: 15334448-l -02
k6pviseli: Szab6 M6nika polg6rmester.
m int <inkorm 6ny zat ( a to vebb i akb an : Onkorm 6ny zat)

miisr6szrol: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gfi Tirsasrig
sz6khelye: 7 632 P 6cs, Sikl6si it 52.
c 6 gtr e gy zekszima : 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szdma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /P6cs-K<ik6ny Regiondlis
H ul I ad6kke zel6 Kozpont/
KSH sziima : I | 541 587 -381 L -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint Krizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k<izott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

Szerzildii felek jelen kozszolg6ltat6si szerzod6s megk<it6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekrol szol6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a k<izbeszerz6si
6rtekhat6rok:

a) europai uni6s jogr aktusban meghatfuozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rtekhat6rok ( a tovribbi akban : uni6 s 6rt6khat6rok) ;

b) akozponti koltsegvet6srol sz6l6 trirv6nyben meghatirozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s
bes zerz6si ert6khatiirok ( a tov6bbi akban : nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si targyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatrirokat a kcizponti
kolts6gvet6srdl sz6l6 t<irv6nyben 6vente kell meghatinozni. Az egyes beszerz6si titrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s 6rt6khattlrokat a mindenkori k<ilts6gvet6si t6rv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgirltat6s becsrilt ert6ke olyan szerzodes eset6ben,
amely nem tartalmazzaa teljes dijat:

a) hatirozott idore, negy 6vre vagy annril rovidebb idore k<itend6 szerziSd6s eset6n a
szerz6 des idotartama al atti ell enszol g6ltat6s ;

b) hatinozatlan idore kotdtt szerzod6s vagy negy 6vn6l hosszabb idore kotendo szerzod6s
eset6n a havi ellenszolgilltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<izt6rsas6g 2019.6vi kolts6gvet6s6rol sz6lo 2018. 6vi L. tcirv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rt6khatiir 2019.janu6r l-j6tol szolgitltatits megrendel6se eseteben: 15,0 milli6 forint.
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Felek megrillapitj6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si eljrir6s
hatiiya al6.

Szerzod6 Felek a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
ktizszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s ktitelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi rinkormiinyzati rendelet
v6grehajt6sira az al6bbi szerzodest kotik meg:

l. A szen6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. g (1)
bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biztosithat6 krizfeladatok kcir6ben
ellritand6 helyi tinkorminyzati feladatok koze tartozik kiil<in<isen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a
k<irnyezet-eg6szsegiigy (koztisztas6g, telepiil6si k<irnyezet tisztasdg6nak biztosit6sa, rovar- 6s
r6gcs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a teleptil6si cinkorm6nyzat a hullad6kgazddlkod6si krizszolg6ltat6s elkitdstit a
kozszolgiitat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkod6si kozszolgilltatisi szerz6d6s ritjan biztositja.

1.2. Jelen szerz(5dts az Onkormdnyzat K6pviselo-testtilete 42l2olg. (VI.25.) Kt.sz.
hatirozata alapj6n j<itt l6tre.

1.3. A jelen szerzSd6s c6lja, hogy Csonkamindszent Kozs6g kozigazgatdsi teri,ilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokniil, hasznril6knrll (a tovilbbiakban egyi,itt:
ingatlanhaszniio) keletkezo teleptil6si szllird hullad6k kezel6s6re fennrlll6 k<izszolg6ltat5ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabiiyoknak megfelel6en az Onkorminyzat 6s a
Kiizszolgiltat6 k<izcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kilzszolgiltatrit az alihb megltatirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Csonkamindszent K<izs6g kiSzigazgat6si tertilet6n a teleptl6si hulladdk begytijt6s6vel 6s
elhelyez6s celj6b6l tcirt6n6 rendszeres elsz6llit6srival a szerzod6sben rogzitett idotartamban,
valamint kezel6s6vel 6s iirtalmatlanitisiival - a Mecsek-Driiva Hulladekgazdrilkodrisi Program
eszkoz- 6s l6tesitm6nyiillomrlny5nak ig6nybev6tel6vel-, kozszolgiltatisi szerzod6s keret6ben:

- vegyes hulladek gytijt6se, sz6llitfsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitiis 6vente I alkalommal
- elktil<initett /szel ekti v/ hul I ad6kgyrij t6s

2.2. A Kiizszolg6ltatri a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6set2020.janurir 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj irn a Kdzszolgriltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s M <inkormilnyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Csonkamindszent K<izs6g kozigazgatdsi tertilet6n a teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s
kezel6s6re ir6nyul6 kozszolgiitatilsok elLit6siira.

A k<izszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6sere ir6nyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok elliitiisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio
ahiutartdsi hulladekhoz hasonl6 hullad6k reszetkepezii vegyes hulladek6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdes6re tekintettel.
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A k<izszolgrlltatils teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Csonkamindszent K<izs6g kozigazgathsi
teri.ilet6n.
A k6zszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K6k6nyi Regiondlis
Hullad6kkezeliS Kozpontban vagy fitrak6rillomrison, illetve miis, k<irnyezetv6delmi, mtikrid6si
enged6llyel rendelkez5 hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. AzOnkormfnyzatkiitelezetts6gvr{llaLlsa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolgrlltatils ellitirsira a Kiizszolgriltatrinak
kiz6r6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorminyzat kritelezetts6get v6llal :

a) a k<izszolg6ltatds hat6kony 6s folyamatos ellitthsi.}:roz a Kiizszolgiitat6 szdmira
s ztik s 6 ge s inform iic i 6k 6s ad atok szolgiltatis 6r a,

b) a k<izszolg6ltat6s kor6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkodrlsi tev6kenys6gek
kozszolgiltat6ssal tort6no 6sszehangokisrlnak elosegit6s6re,

c) a kozszolgrlltat6snak a teleptil6sen vlgzett miis kozszolgiitatiisokkal val6
<isszehangol6sanak elosegit6s6re,

d) a Kiizszolgiitat6 kizar6lagos k6zszolgrlltatrisi jog5nak biztosit6siira,
e) a telepiil6s kozszolgflltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezett ingatlanhasznii6i vonatkoziis6ban

n6v- 6 s cimj e gy z6k iLtadils iLr a, ad ate gyezet6sre,

0 kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tad silra,
g) az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezneny vagy

mentess6g miatt felmertilo krilts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmira,
h) a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, sziilititsira, kezel6s6re

szolgrll6 helyek 6s l6tesitm6nyek megltatitrozitsira. Ennek keret6ben kijelcili - a

Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gffitopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolghltat6 iitvegye koztertileten a hulladekot azon ingatlanhasznSl6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 5ltal alkalmazott gepjirmtivel nern tud behajtani,

i) a hullad6ksz{.llito j6rmri szimira megfelel6 utviszonyok biztosit6s6ra, (kiilonos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a konfi rirszelv6ny6be bel6g6
faflgak lev6g6siira),

j) a k<izszolg6ltatrlsi szerzodlskozzetetelerdl a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiikinitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezesercl.

4. AKiizszolgfiltatflkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A krizszolgiitato gondoskodik:
- A h|ztartilsban keletkezo :

a) VpBVes hulladek heti egyszer
(Udtilo 6s idoszakosan hasznillt ingatlanok eset6ben az ellitisi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjiln az ingatlanhaszn6l6k rdsz5re az 6ves
hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolgiitatSsi dij 5 0%-6t kell meg6llapitani. )

b) Elktilonitetten gyiijtdtt hullad6k
c) Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

t<irt6no <isszegffi t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

- A gazdllkod6 szervezetekn6l keletkezo hdztafiilsi hulladekhoz hasonl6 vegyes hullad6k
osszegytijt6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

- Az iitala tizemeltetett hullad6kgy.tijto ponton, hullad6kgffito udvarban a hulladek
6tv6tel 610l, o s s z e gytij t6s6rol, elsziilititsir6 I es kezel 6s6ro L
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b) Admini s ztr ativ fel adatok :

- krinyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis ztr 6ci6, nyil vrintart 6s, adatb[zis-kezel6s
- jogr iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormdnyzattal egytittmfkcidve a fogyaszt6k szimrira k<innyen hozzdferheto
tigyfelszolg6lat 6s tij6koztatirsi rendszer mftkodtet6se (Kcizponti rigyfelszolg6ltat cime 7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tdjekoztatis.

4.2. A Kdzszolgiltatri kritel ezetts6get vrillal tovrlbb 6 :

a) a krizszolgSltatis folyamatos 6s teljes k<ini ell5t6s6ra,
b) akozszolgLiltat6s megfiatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a k<irnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatirozott minSsit6si osztilly szerinti

kcivetelm6nyek biztositiisara 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkoddsi
kozszolgiitatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k<izszolg6ltatiis teljesit6s6hez sziiks6ges mennyisegri 6s minos6gri jrirmri, gep, eszkoz,
berendezes biztosit6siira, a sztiks6ges l6tsziimri 6s k6pzetts6gri szakember alkalmazhsfura,

e) a krizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sztiks6ges
fej I eszt6sek 6s karb antartilsok el v6g zes6r e,

0 a k<izszolgrlltat6s kor6be tartozo hullad6k kezel6s6re meghatrirozott helyek 6s
l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,

g) nyilv6ntartiisi rendszer mfkridtet6s6re 6s a k<izszolgiitatis teljesit6s6vel <isszefiiggo
adatszolgiiltatiis rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si es adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoziisiihoz 6s folyamatos
mrikcidtet6s6hez sztiks 6ges felt6tel ek b izto sit itsir a,

i) a fogyaszt6k sz6m6ra kcinnyen hozz6f6rhet6 iigyf6lszolg6lat es t6j6koztat6si rendszer
mtikodtet6s6re,

j) a fogyasztoi kifogdsok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megrillapititsira,
k) a tev6kenys6g ell6t6s5hoz sztiks6ges biztositiissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyujt a felelSss6gi k<irben bekrivetkezett dnkorminyzatnak okozott esetleges krirok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiil<inbdzo
tirm6rt6kti gyrij t6 edeny koztil v6l aszthas son,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Krizszolgilltat6 6ltal biztositott zsik
forgalmaz6siira,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszniiatira.

A Kozszolgiiltat6 hullad6kgazd6lkod6si engedely6nek szirma: OKTF-KP 12538-10t2016,
P E/KFT/6 055 -3 I 20 17, p EiKT FO I 155 -7 I 20 t8, p E/KT F O I 003 63 -2 I 20 t9 .
A K<izszolgiitato megfelel6s6gi v6lem6ny6nek szdma: OHKT - KP/17311-5/2018
A Kozszolg iitato minosit6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO I 01064-6 12019

5. Mentesril a Kiizszolgrlltatri a 4.1 pontban meghatirozott kotelezetts6g6tol vis maior
eset6n, tov6bb6 ha az dnkormiinyzat nem biztosit az ingatlanok megk<izelit6s6hez olyan
ftviszonyokat ftr6- 6s sikossAg mentess6g, illetve egy6b okb6l jiirhatatlan akozutl, amely a
Kiizszolgriltatri g6pj6rmriveinek balesetmentes kozlekedeset biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgfltatri az akad6ly elharul6s6t k<iveto legk<izelebbi szallit6si napon k<iteles
szolgiiltatni, mely alkalommal koteles az eloz6 elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti tel eptl6si hullad6k el sziillit6siira rs.
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6. A Kiizszolgriltatri jo go sult megtagadni a hull ad6k elsz6llitiisiit :

az dnkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a telepi.il6si (kommundlis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag
kenilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si trirmel6k, illati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladek, foly6kony vagy befagyott zsiradek, gyul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tfurgy, amely veszelyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongiilhatja a
gyiijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a

krirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirrt ffrol6ed6nyben, illetve nem a Ktizszolgfltatrit6l
v6s riro lt j el zett zsikban keriil kihel yez esre,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyezesre, hogy a tilrol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezrirt, illetve s6rtilt ed6ny)
ha a t6rol6ed6ny ktiriil szabdlytalanul, annak mozgat6st 6s ririt6st akaditlyozo m5don
tobblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a trirol6ed6nyek matric6jrlnak
hiiinya, illetve s6rtl6se eset6n.

7. Az alvrillalkoz6lteljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vdgezhetf tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgfltatri jogosult alviilalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltatri M
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t k<iteles az Onkorm ilnyzat szarnirabejelenteni.
7.2. A Felek rogzitlk, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgriltatri fgy felel,
mintha maga jfrt volna el.

8. A Kiizszolg6ltatis teljesit6s6vel osszefiiggo adatszolgrlltat6s biztosit6sa erdek6ben a
Kdzszolgflltatil az 1./ pontban megltatirozott szolg6ltatilsi teriiletre vonatkoz6an elkiil<initett
nyilv6ntartiisi rendszert k<iteles vezetni, mely tartalmazza a szolgitltatilsi tertiletrol elsz6llitott
6s drtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6get.

9. A krizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezetteknek a k<izszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minosegi 6szrev6teleit, kifogrisait ir6sban a K0zszolgrlltat6 szekhely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolg{ltatri
k<iteles azokat ir6sban, 15 napon behil megvdlaszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre kciteles a
Kiizszolg{ltatri ktirnyezetszewryezes eset6ben, ha az a kcizszolgrlltat6si tev6kenys6g6vel
okozati dsszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az dnkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si k<izszolgiiltatds rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolgiltat6 30 napon beltil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett-
az 6n korm iny zathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgfltatris dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K<izm[i-
szabiiyozirsi Hivatal javaslatiinak figyelembevetel6vel az illetekes miniszter rendeletben
Sllapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrln az illami hullad6kgazd6lkoddsi k<izfeladat keret6ben az iilam beszedi
a k<lzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kcizszolg6ltat6knak a hulladekgazd6lkodrisi
k<izszolg6ltat6si dij megiillapitris66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltatilsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6sara koordin6lo szewezetet (a tovdbbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kiizszolgriltat6, a telepiil6si cinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodisi
letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es informilci6t, ami a Koordindlo szerv
feladatkor6nek gyakorlisirhoz sztiks6ges.
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A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg|ltat6si dij feloszt6s6nak elvet. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben rillapitja meg a
Koordiniil6 szerv 6ltal a kdzszolgiiltat6nak fi zetendo szolglltatisi dij at.

10.2 A kozszolgiitat6 6ltal alkalmazott kozszolgLiltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.9 6s

91.$, valamint a 6412008. (tII.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tcirt6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhasznal6k dltal fizetend6 lakossdsi dfiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6k tekinteteben a kozszolg6ltat6si dijfizet6si
kcitelezetts eget az Onkormanyzat teljesiti.

*a38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszeriien haszn6l6 term6szetes
szem6ly ingatlanhaszn6l6 r6sz6re, a telepiilesi <inkorm6nyzat riltal kiadott igazol6s alapjrin.

b) Ioari (gazddlkodd szervezetek) dljai:
110 literes ed6ny: l3l,- Ft + AfA
1100 literes ed6ny: 1.310,- Ft + AFA

c)
l20literes ed6ny: 129,-Ft + AFA
I100 literes ed6ny: 1.179,- Ft + AFA

d) TObbl ethul ladd k gyrijt6s6re szolg6l6 zsitk ira: 3 6 l,- Ft+Afa/db.

Szerzbdb Felek az irltalirnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA-torv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnik el.

11. Altami hultad6kgazdrilkodrisi kiizfeladat-elkltris
t L1 Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si k<izfeladat ell6tils6ra l6trehozott szewezet
kijelol6s6rol, feladatkdr6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint M adatszolg6ltatiisi
kotelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghatiirozott feladatokra Koordiniil6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodrisi
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkonien Mrikddo Reszv6nytSrsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordiniio szerv a kozszolgiltatrisi dijakra vonatkoz6 sziiml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgiiltatas alapjrin 6llitja ki. A k<izszolgiitato hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a KoordinillS szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szery 6ltal legut6bb kiszirmliu:ott
k<izszolgdltatrlsi dijr6l Allit ki szitmlitt. Az ezzel <isszefiigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eset6n
minden helytrlll6si kdtelezettseg aKozszolgriltat6t terheli. Az igy keletkez6 kozszolgriltatrisi
dijktilonb<izet pozitiv merleg6t a Koordiniil6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolgiltatirsi dijba besz6mitja. A k<izszolg6ltat6 hi:inyos vagy helytelen adatszolgriltat6srib6l

Ed6nym6ret Darabsztim Egys6gnyi tirit6si dij
(Ft + Afa)

Havi drj
(Ft + Afa)

110-120 liter 60 I18,- 30.680,-

80 liter 0 86,- 0

60 liter* 0 64, 0

Osszesen: 30.680,-

6r* *-



eredo, a Koordin6l6 szery 6ltal nem megfelelo adattartalommal kirillitott sziimllkkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a K<izszolgiltat6t terheli a feleloss6g.

I1.3 A Koordiniio szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megdllapitja azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs k<izszolgiiltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
risszefiigg6sben teljesit6s tcirt6nt. A Koordiniil6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l hianyzo
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdekeben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkrildi a

kozszolgilltat6nak, 6s felhivja a k<izszolgiitat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon v6gzett
szolgiitatdsilnak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiiltatiist
legkesobb az 6rtesit6s kezhezvdtel6t koveto 8 napon beltil.
A korrekci6t k<ivet5en - a k<izszolgiitat6 elt6ro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordinril6
szervakozszolgiltat6sidijatazingatlmrtulajdonosnakszirmlilazaki.

ll.4 A Koordin6l6 szew akiszinrliaott 6s az ingatlanhaszniio 6ltal hat6ridon bel{il ki nem
frzetett ko zszol gilltat 6s i dij b eh aj tris a 6rdek6b en i nt 6 zkedi k.

I I .5 A K<izszolgriltat6 r€szdre a k<izszolg6ltatdsi szerzod6sben rcigzftett feladatok ell6t6s66rt
a Koordindlo szerv a hullad6kgazddlkodirsi k<izszolgriltat6si dij meg6llapitris66rt felelos
m i ni s zter 6ltal m e gh at in o zott szol giitatirsi dij at fi z et.

1 1.6 A kozszolgiltat6 M 6nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos iital kiadott
teljesitisigazoltissal igazolja, hogy a kozszolgflltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazolisnak a krizszolgiltat6 itltal a Koordin6l6 szew r6sz6re a

rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben t<irt6no megkiild6se a szolgiitatitsi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az dnkorminyzat k<iteles a teljesit6sigazoliist aKozszolgiitat6 reszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot k<iveto 5 napon beltl kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitesigazolils
kiad6s6val alapos indok nelkiil k6sedelembe esik, fgy a krizszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez it kirifi az Onkorm inyzat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolgiiltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgdltatiis teljes kozvetlen kcilts6ge
megt6rit6sre keri.il, igy a haszonanyag ert6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolgirltat6 valamennyl haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv riltal kijelcilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

I1.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgiiltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelelos 6g6t vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st
annak megk<it6s6t vagy m6dositils6t k<ivetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus fton megkrildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltatrisi szerz6d6s hat6lya
Felek jelet szerzod6st 2020. janu{r 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hatirozott idore, 2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzodest koz6s megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgr{ltatrisiszerz6d6smegsztin6se
A krizszolg6ltat6si szerzod6s megsztinik

6.^..*--



a ) a b enne me gfiatdr o zott i d5 t artam lej 6rti. al,
b ) a Kozszol grlltat6 j o gut6d ndlkiili megsztin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdoddtt meg,
d) felmondiissal
e) a felek k<izos megegyezfls6vel.

13.1 Az Onkorminyzat a kozszolgdltat6si szerzodlst a Polgrlri T<irv6nykcinyvben
meghatiirozott felmond6si okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, ha a

K<izszolgriltat6
o a hullad6kgazdrilkod6si kcizszolgiitatis ell6tiisa sor6n a k<irnyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6sdgi d<int6s el6ir6sait sirlyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6srig vagy a hat6s6g jogerdsen megiillapitotta,

o a szerzod6sben meg6llapitott k6telezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hulladdkgazdillkod6si krizszolg6ltat6si szerz<id6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Krizszolgiiltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi v6lem6nnyel.

13.2 A K<izszolgilltat6 a Polg6ri T<irv6nyk<inyvben meghatitrozottakon tulmenoen a
kozszolgdltati,si szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

. a7 dnkorman yzat a kozszolgiitatfusi szerzod6sben meg)tatirozott kotelezetts6g6t -
a Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a

Kcizszolg6ltatSnak kart okoz, vagy akadillyozza a hullad6kgazdrllkod6si
k<izszol 96ltatiis telj esit6s6t; vagy

o a krizszolgiiltatiisi szerzodes megkrit6s6t kcivetoen hatrllyba l6pett jogszabrily a

kcizszolg6ltat6si szeruodes tartalmi elemeit rigy villtoztatja meg, hogy az a

Kdzszolgrlltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s szerzod6sszer[i
teljesit6se k<ir6be tarloz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st a k<izszolg6ltat6 felmondja, a teleptil6si
onkormanyzat halad6ktalanul gondoskodik az ij kiizszolgriltat6 kiviilasztirsirol.

A fentiek teljestil6se eset6n a krizszolg6ltat6si szerzod6s felmondisi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt a Kdzszolgrlltat6 a hullad6kgazdilkod6si kozszolgiitatrist v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az dnkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a

szerzodds neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorminyzat az 6ves krizszolgiltat6si dij 50%-

anak megfelelo meghirisuliisi kotb6r fi zet6s6re k<iteles.

14. Eljrlrris a szerz6d6s megsztin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzodes megsztin6se vagy megszrintet6se eset6n a Kiizszolgiitato az ij
k<izszolgrlltat6 kiv6lasztirsitig, de legfeljebb 6 h6napig a k<izszolgilltat6st villtozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkodilsi k<izszolg6ltatrisi szerzodes megsztin6se eset6n a kozszolgAltatis
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo [gyek iratait 6s nyilvfntart6sait a Ktizszolg6ltat6 a

telepiil6si rinkorm6nyzatnak a krizszolgriltatisi szerzod6s megsztin6se napjrln 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymirs koz<itti t6rgyal6sok
sorfn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek targyalis [tj6n 60 napon beliil nem tudjek rendezni, a bir6s6gi
eljrlr6s lefolytat6sdra a Pecsi J6r6sbir6srlg, illetve 6rt6khatirt6l fiiggoen a P6csi Tcirv6nysz6k
illetekess6g6t k6tik ki.
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16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos biirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st ir6sba kell
foglalni.
Aszerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat r6sz6rol :

n6v: Szab6 M6nika polgiirmester
telefon: 06-73 137 I -500
e-mail : csonkamindszent@gmail. com

a Kiizszolgrlltatri r6sz6rol :

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

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek kizir6lag a
szerzildls teljesitds6vel tisszefiiggo kapcsolattartiis celjrib6l, illetve az a}thoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint jrirnak el.

17. Mecsek-Drfva Hullad6kgazdilkodrlsi Program
A K<izszolgirltat6 ktiteles ig6nybe venni a Mecsek-Driya Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkciz<iket a k<izszolgriltat6s teljesit6se kapcsiin.

Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Trlrsul6si Tan6cs hatarozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodls brlrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s5g, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelenseg6t rillapitja heg, l(;gy a szerz6d6s tdbbi r6sze 6rv6nyes 6s
kik6nyszerithetS, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l aszerzod6st nem k<it<itte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. trirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g <inkormdnyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Mcitv), valamint a
Polg6ri T<irv6nyk<inyvr6l sz6lo 2013. evi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab 6l yok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezo t, jov 6hagy 6lag i4 zk ala.
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