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amely letrej ott egyreszt: Magyarlu kafa Kiizs6g Onkormin yzata
szekhely: 7925 Magyarlukafa, F6 u.47lA.
PIR sz6m: 335238
ado szdm: I 5 3 3 523 6 - | -02
kepviseli: Gregorics Csab6n6 polg6rmester
mint iinkorm iny zat (a tov6bbi akban : O n ko rm 6ny zat)

D6l-Kom D6l-Dunrlntrili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofi t KorL{tolt Felel6ss6gii Tr{rsasr{g
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
ce gtr e gy zekszima: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: I 1541 587 -2-02
KUJ sz6ma: \00279306
KTJ szitma: 100468989 /Pecs-K6keny Region6lis
H ul I adekke zelo Kozpont I
KSH szrima: I 1 54 1 587-38 11-572-02
kdpviseli: Bir6 Peter igyvezeto
mint Krizszolgriltat6. a tov6bbiakban: Kiizszolg:iltat6

Felek - kdzcitt az alulirott helyen es napon az alihbiak

m6sreszt:

- tov6bbiakban egytittesen:
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kozszolgAltat6si szeruodes
kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. evi CXLIII. tv. 15.
drtekhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s beszerzesi
drt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drt6khat6rok);

b) akozponti kciltsdgvetesrol szo16 t<irvenyben meghat6rozott kcizbeszerzdsi ds koncesszi6s
beszerzesi ertekhatiirok (a tovribbiakban: nemzeti ertekhatiirok).

(3) Az egyes beszerzesi tirgyak eseteben alkalmazand6 nemzeti ertdkhatiirokat a kcizponti
kdltsegvet6srol sz6lo tdrv6nyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerzdsi trlrgyak
eset6ben alkalmazando - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -
uni6s drtekhatdrokat a mindenkori koltsegvetesi torvdnyben dvente r<igziteni kell.
A Kbt. l7' $ (3) bekezd6se szerint a szolgiiltat6s becstilt dndke olyan szerzodds eseteben.
amely nem tartalmazza ateljes dijat:

a) hatinozott idore, ndgy evre vagy annirl rovidebb idore kotendo szerzodes esetdn a
szerzodes idotartama alatti ellenszolgdltatrls;

b) hatdrozatlan idore kdtdtt szerzod6s vagy negy dvndl hosszabb idore k6tendo szerzodds
eset6n a havi ellenszolgriltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsasiig 2019. evi koltsdgvetdsdrol sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. g (1)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) ponda szerinti nemzeti kcjzbeszerzesi
drtdkhat5r 2019.janu6r 1-j6tol szolgitltatds megrendelese eseteben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapidrik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodes nem esik a kozbeszerzesi elj6rris
hattiya al6.

megkiit6sekor figyelembe vettek a

$-6t, mely szerint a kozbeszerz6si



Szerzodo Felek a teleptilesi hulladek gyujtes6re, szSllit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6

kdzszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa drdek6ben a telepiil6si hulladekhoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezettsdgek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet

vegrehajt6sira az al6bbi szerzoddst kotik meg:

l. A szerzdd6s c6lja

1.1. Magyarorszilg helyi <inkorrninyzatairol sz6l6 2011. evi CLXXXIX. t<irveny 13. $ (1)

bekezdese szerint a helyi koztgyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok kordben

ell6tand6 helyi onkormdnyzati feladatok koze tartozik ki.ilonosen a hulladekgazdrilkodas 6s a

k6rnyezet-egdszs6giigy (koztisztas6g, teleptilesi kornyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s

ragcs616irtis).

A hulladekrol sz6l6 2012. evi CLXXXV. torveny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a teleptildsi onkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolg{ltat6val kot6tt hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerzodes rid6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az flnkorm ilnyzat Kepviselo-testtilete 1612019 (IV.23.) Kt.sz. hatarozata

alapj6n jott ldtre.

1.3. A jelen szerzodes celja, hogy Magyarlukafa Kozseg kozigazgatisi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:

ingatlanhaszn6l6) keletkezo telepiildsi szil6rd hullad6k kezelesere fenndl16 kdzszolg6ltatissal

kalcsolatban a hatiilyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormfnyzat ds a

Kiizszolgiltat6 kcizotti kapcsolatot, a Felek jogait ds kotelezettsegeit szabiiyozza.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az alihb meghat6rozott feladatok

elvegzes6vel:

Magyarlukafa Kozs6g kozigazgatisi teri.ileten a teleptilesi hulladek begytijtdsevel es

ehJiyez6s c6lj6b6l t6rt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzodesben rogzitett idotartamban,

valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrllkod6si Program

eszkoz- es letesitm6ny6llomanyrlnak igenybeveteldvel-, kozszol96ltatilsi szerzodes kereteben:

- vegyes hullad6k gyujt6se, sz6llit6sa, kezeldse heti I alkalommal

- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- e I kiilonitett /szelektiv/ hulladdkgytij t6s

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elv6gz6s6t 2010' janu6r l-jdn

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6iyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

tt4ugyurtriafa Kozs6g kdzigazgat6si teri.ilet6n a telepi.il6si hulladek gytijt6s6re 6s kezel6s6re

ir6nyul6 kdzszolgiitat6sok ell6t6s6ra.

A k6zszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6sdre 6s kezeldsere ir6nyul6

kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly

ingatlanhasznitlo, azaz a jogi szemdly, illetve a jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasdgi
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t6rsasiig ahiztartisi hulladekhoz hasonl6 hulladdk reszdtkepezi| vegyes hullad6k6ra is, a Ht.
39.$ (3) bekezdesere tekintettel.
A kdzszolg6ltat6s teljesitesenek tertileti kiterjedese: Magyarlukafa Kdzseg kozigazgat6si
teri.iletdn.
A kcizszolg6ltat6s kordbe tartozo hullad6k elhelyezese es kezel6se: a Kdkdnyi Regiondlis
Hulladekkezelo Kozpontban vagy ifirak66llomiison, illetve mds, komyezetvedelmi, mtikddesi
engedellyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitmdnyben.

3. Az 6n korm6nyzat kiitelezetts6gvillal6sa

3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt k<izszolgirltatis ellit6srlra a Kiizszolgfltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkorm{nyzat k6telezettsdget v6llal :

a) a kdzszolg6ltat6s hatekony es folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgiltat| szirmdra
szi.ikseges inform6ci6k ds adatok szolg6ltatiis6ra,

b) a kozszolg6ltat6s kcirebe nem tartozo hullad6kgazd6lkoddsi
kcizszolg6ltat6ssal tortdno 6sszehangokis6nak elosegitdsdre,

tev6kenysegek

c) a kozszolg6ltat6snak a telepiil6sen vegzett m6s kdzszolgiiltat6sokkal valo
6 sszehangokis6nak elose gitesdre,

d) a Ktizszo I g iltatf kiziir6l agos kdzszolgiitat6si j o g6nak biztosit6s6ra,
e) a teleptilds kdzszolgdltat6s igdnybev6teldre kotelezett ingatlanhasznitlor vonatkoz6s6ban

n6v - 6 s cimj e gy zek ifiadisdr a, adate gyezet6 s re,
kedvezmdny, mentesseg eseten annak alapjdul szolg6l6 adatok atadilsira,
az Onkorminyzal6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy
mentessdg miatt felmertilo kciltsdgek megteritesere a Koordiniil6 szerv szitmdra,
a telepiil6si igdnyek kielegit6sdre alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, sziilitisira. kezeldsere
szolg6l6 helyek 6s letesitmdnyek meghatirozitsira. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kdzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolg6ltat6 ritvegye koztertileten a hulladekot azon ingatlanhaszndl6ktol,
mely ingatlanokhoz a Ktizszolg 6ltat5 riltal alkalm azott gepjdrmrivel nem tud behajtani,
a hulladeksziilito jdrmti szimdra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (ktilonds
tekintettel a t6li h6- es sikoss6g-mentesftdsre, valamint a kdzrit rirszelvdny6be bel6g6
faagak lev6gris6ra),
a kozszolgitltat6si szerzodes kozzetetelerol a hel yben szo k6sos m6don gondoskodi k,
gondoskodik az elktiltjnitett hulladdkgyiijtesi rendszer helyi felteteleinek
megszervezds6rol.

4. A Kdzszolgr{ltat6 ktitelezetts6gei :

4.1.
a) A kcizszolgiitat6 gondoskodik:
- A hdztartiisban keletkezo:

a) Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udi.ilo 6s idoszakosan hasznAlt ingatlanok eset6ben az elliltisi idoszak 6 h6nap - 6prilistol
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjrin az ingatlanhaszn6l6k rdszdre az 6ves
h u I lad dkgazd 6l kod6s i kozszol giiltatSs i d ij 5 O%-at ke I I me 96l I apf tan i.)

b) Elktil6nitetten gytijtott hulladdk
c) Lom hulladek dvente egyszeri alkalommal

torteno 6 ssze gytij teserol, elsz6ll it6srir6l es keze leserol.

J)
s)

h)

i)
k)

'(.*"-



- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hiztartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
ossze gytij tesdrol, elsz6llit6s6r6l 6s kezeleserol.

- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k

6tvdtel6rol, dsszegyrijt6sdrol, elsz6llit6s6r6l 6s kezeles6rol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- konyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrdcio, nyi lvilntart is, adatbdzis-kezeles
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormdnyzattal egyi.ittmrikddve a fogyaszt6k szdmira konnyen hozziferheto
iigyfdlszolg6lat 6s titjekoztatitsi rendszer mrikodtetdse (Kozponti tigyfdlszolg6ltat cime: 7632

Pecs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgttltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jekoztatris.

4.2. A Kiizszo196ltat6 kotelezetts6get vrillal tov6bb6:

a) akozszolgiltat6s folyamatos 6s teljes korti ellfitdsira,
b) akozszolgitltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesitesdre,

c) a komyezetv6delmi hat6s6g altal meghatdrozott minosit6si oszt6ly szerinti

kovetelmenyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si engedely hulladdkgazd6lkod6si

kcizszolg6ltat6si szerzodes hat6lyossig6nak ideje alatti folyamatos megldt6re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesitesehez szi.ikseges mennyisegti ds minosegii j6rmti, gep, eszkciz,

berendezes biztosit6sara, a sziikseges letsz6mri ds kdpzettsdgu szakember alkalmazdsira,

e) a kcizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez sziiksdges

fej leszt6sek es karbantart6sok elv6gzds6re,

0 a k<izszolg6ltat6s kdr6be tartozo hulladdk kezel6sdre meghatirozott helyek ds

ldtesitmenyek i g6nybeveteldre,
g) nyilv6ntart6si rendszer mukodtet6sdre es a kdzszolg6ltatds teljesites6vel <isszefiiggo

adatszolgiiltat6s rendszeres teljesitdsere,

h) a nyilv6ntartdsi, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mrikodtet6sdhez sztiks6ges felt6telek biztosit 6sdra,

i) a fogyaszt6k szdmara krinnyen hozzdferheto iigyfdlszolg6lat 6s t6jekoztat6si rendszer

mtikodtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok ds 6szrev6telek elintezdsi rendj6nek meg6llapitdsbra,

k) a tevekenyseg ell6t6s6hoz szi.ikseges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyujt a feleloss6gi kcirben bekcivetkezett Onkormhnyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhitesdre,
I) biztosftja, hogy a vegyes hulladdk gyrijtdsdhez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ktil<jnb<jzo

tirmdrtdk ti gytij toedeny koziil v6laszthasson,

m) tctbblethulladdk elhelyez6s6t szo19616, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zsdk

forgalmazdsira,
n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkoz- ds ldtesitmdny dllom6nydnak

haszn6lat6ra.

A Kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddly6nek szima'. OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3/2 0 I 7, PE/KTFO I 155-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kdzszolgdltat6 megf'elelos6gi v6lem6nydnek szdma'. OHKT - KP/l7311-5i2018
A Kozszolg6ltat6 minosit6si engedely6nek sz6ma: PE/KTFO 101064-612019
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5. Mentestil a Kiizszolgfltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kotelezettsdg6tol vis maior esetdn,

tov6bb6 ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megk<izelitdsehez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentesseg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozitl, amely a

Kiizszolgiltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Ktizszolgfltatri az akad6ly elh6rul6s6t kciveto legkcizelebbi sz6llittisi napon kciteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi s6gti teleptil6si hul laddk el sz6l I itiisSra is.

6. A Kiizszo196ltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
az dnkormdnyzal rendeleteben eloirtt6l eltero tarol6edeny kihelyezese esetdn,

ha a trirol6edenyben a telepi.il6si (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartozo anyag
keri.ilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, ko-, epitesi tormeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, folyekony vagy befagyott zsiradek, gyrilekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri titrgy, amely vesz6lyezteti a

hulladeksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhatja a

gyrij toberendez6st, i lletve 6rtalmatlanitiisa sor6n v eszely ezteti a kdrnyezetet.
a hulladek nem a szabviinyos, zitrt titrol6edenyben, illetve nem a Kdzszolgirltat6tril
v6s6rolt jelzett zsdkban keriil kihelyez6sre,
a hulladek oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6edeny mozgat6sakor a
kisz6r6dds veszdlye fenndll (nem lezSrt, illetve s6rtilt eddny)
ha a t6rol6ed6ny koriil szabiilytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akadtiyozo m6don
tcibblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6edenyek jelzdse bevezetesre keri.il - a t6rol6ed6nyek matricitjinak
hi6nya, illetve s6ri.il6se eseten.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vflgezhetii tev6kenys6gek

7.1. Kozszolgiltatijogosult alvrillalkoz6kat igenybe venni. A Kiizszolgiltatil az alvitllalkozo
igenybevetel6t koteles az 6nkorm funyzat szitmira bejelenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevekenysdge6rt a Kiizszolgiltat6 figy felel,
mintha maga jrlrt volna el.

8. A Kiizszolgfltatfs teljesitdsdvel osszefiiggo adatszolgdltat6s biztosit6sa drdekdben a
Kiizszolgriltat6 az l./ pontban meghatiirozott szolgiiltat6si tertiletre vonatkoz6an elktildnitett
nyilvintart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltatrisi tertiletrol elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott teleptilesi hulladdk mennyiseg6t.

9. A kozszolg6ltat6s igdnybevdtelere kdtelezettek a kozszolg6ltat6s teljesitesevel kapcsolatos
minos6gi eszreveteleiket, kifogdsaikat iriisban a Kiizszolgiitat| sz6khelyere (7632 Pecs,
Sikfosi u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, es a Kiizszolgiltatri kriteles
ir6sban l5 napon beltil megv6laszolni. Haladdktalanul int6zked6sre kdteles a Kiizszolg6ltat6
kornyezetszennyezes eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenyseg6vel okozati
dsszeftiggesben van. Amennyiben a panasz, eszrevetel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolgiitat6s rendjerol sz6l6 rendeletenek rendelkezeset kifogiisolja, a

Kiizszolgriltat6 30 napon beltl kciteles az i.igyiratot - a panaszos egyideju ertesit6se mellett-
az O nko rm iny zathoz me gkiildeni.
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10. Kiizszolgriltatds dija

10.1 A hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es Kdzm[i-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembeveteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
iilapitja meg ds a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjdn az iilami hulladdkgazd6lkoddsi kcizfeladat kereteben az iilam beszedi
a kozszolg6ltat6si drjat ds kifizeti a k<izszolgdltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
krizszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatitrozott szolg6ltat6si dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordinril6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a telepiilesi 6nkorm6nyzat, valamint a hulladekgazddlkod6si
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkor6nek gyakorlilsithoz sztiks6ges.
A miniszter rendeletben 5llapitja meg a beszedett kozszolg6ltatAsi dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6televel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szo196ltat6si dijat.

10.2

10.2 A kozszolgdltato 6ltal alkalmazott
91.$, valamrnt a 6412008. (1II.28.) Korm.

kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ ds

rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tortdnt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendri lakossdqi d[iak:

*a 38512014. (XII. 3.l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedi.il 6s dletvitelszertien haszn5l6 termeszetes

szemdly ingatlanhaszn 6lo rdsz€re, a telepi.ildsi 6nkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

I l0-120 literes ed6ny:
80 literes edeny:
60 literes ed6ny*:

88,- Ft + AnA
64,- Ft + Ara
48,- Ft + AFA

98,- Ft + AFa
985,- Ft + Ara

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

b) Ipari (eazddlkodd szervezetekt d{iai:
I l0 literes edeny:
1100 literes edeny:

120 literes eddny:
1100 literes ed6ny:

d) T 6b b I e thul I add k gytij tes6re szo I 96lo zsttk 6r a: 36 1,- Ft+AFA/db.

Szerzodo Felek az irltalilnos forgalmi ad6 megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA-torv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j6mak el.

I t. Ailami hullad6kgazdflkodr[si kiizfeladat-ellit6s
1 I .l Az 6llami hullad6kgazddlkod6si kozfeladat ell6tiisrira letrehozott szervezet

kijelol6s6rol, feladatkorerol, az adatkezeles m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltatilsi
kotelezetts6gek reszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
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(Adatkorm.rend.) 3.$ (1) bekezdese alapj6n a Korm6ny aHL32lA. S (l) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordindl6 szervk6nt az NHKV Nemzeti
Hulladekgazd6lkod6si Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zirtkorien Mtikddo
R6szv6nytarsas6got j eldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szrimlSkat az Adatkorm.rend.
20.S (l) bekezdese szerinti adatszolg6ltatis alapjitn 6llida ki. A kozszolgiitat6 hiilnyos
vagy k6sedelmes adatszolgitltat6sa eseten a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo
adatszolgdltat6ssal drintett ingatlanhaszniilo tekintet6ben a Koordin6l6 szerv altal
legutobb kiszdmlinott kcizszolg6ltatdsi dijrol allit ki sz6mlit. Az ezzel risszefiiggesben
keletkezo dijkonekci6 eseten minden helyt6ll6si kdtelezettseg a Kozszolgdltat6t terheli.
Az igy keletkezo k<izszolg6ltat6si dijkiikinbozet pozitiv m6rleg6t a Koordinill6 szerv a

kozszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A kozszolg6ltat6
hiiinyos vagy helytelen adatszolgiiltat6s6b6l eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem
megfelelo adattartalommal ki6llitott szdml6kkal kapcsolatos valamennyi
k6vetkezm6nydrt a K<izszol g6ltat6t terheli a fele loss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapida azon ingatlanok koret, amelyre nincs k<izszolgtitatdsi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgiiltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszefiiggdsben teljesitds tcirtent. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illetekes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgitltatdsb6l hiinyz6
ingatlanok es sziiksdges adataik meg6llapitrisa drdek6ben.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kozszolgtitat6nak, es felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon vegzett
szolgdltat6siinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az 6rtesit6s kezhezvetelet kdveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kovetoen - a kcizszolgiitat6 eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a ko zszo I gdltat6s i dij at az ingatl antul aj do no s n ak szitmlizza ki .

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszirmlitzott ds azingatlarthaszniio 6ltal hat6ridon beliil ki nem
fizetett k6zszolg6ltat6si dij behajtrisa 6rdek6ben intezkedik.

I 1.5 A Kdzszolgdltat6 r6sz6re akdzszolg6ltat6si szerzoddsben rcigzitett feladatok ell6tds6ert
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazditlkoditsi kdzszolg6ltat6si dij meg6llapft6s66rt felelos
m i n i szter riltal m e gha titr ozott szol giitatirs i d ij at fi zet.

I1.6 A k<izszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6sert felelos iital kiadott
teljesltisigazoldssal rgazolja, hogy a kdzszolgdltat6 teljesftesevel kapcsolatban kifog6sa
nem mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak akozszolgitltat6 6ltal a Koordin6lo szerv reszere a

rendszeres adatszolgitltatiis kereteben tdrteno megki.ildese a szolg6ltat6si dij fizetesenek
feltetele.

Az 0nkorminyzat kdteles a teljesitdsigazolitst a Krizszolg6ltat6 reszdre a teljesftdssel 6rintett
idoszakot kclveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormiinyzat a teljesitdsigazolas
kiadils6val alapos indok nelkiil kesedelembe esik, figy a kdzszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kfuit az Onkorm6nyzat fele erv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltatdsi dijban a hulladekgazdrilkod6si kozszolg6ltat6s teljes kdzvetlen koltsege
megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesites6rol a Koordindl6 szerv gondoskodik
rigy, hogy a kdzszolgtitat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal

E\-,*-

5



kijelolt szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-ertdkesitdsbol eredo bevetel a Koordiniil6
szervet illeti meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladekgazd6lkod6sikozszolgitltatSsi szerzodds Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfelelos6get vizsg6lja.

Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st
annak megk6tdset vagy m6dosit6siit kdvetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv reszere.

12. A kiizszolgriltatfsi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerzoddst 2020. janudr 01. napj6val kezdodo hatdllyal, hatiirozott idore, 2029.
december 31. napj6ig kotik.

Felek a szerzoddst k<iz<is megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s megsziin6se
A kozszolg6ltat6si szerzod6s megszrinik
a) a benne meghat6rozott idotartam lej 6rt6val,
b ) a Kozszol gdltato j o gut6d nelkiili megsztind sdve l,
c) el6lkissal, ha a teljesitds meg nem kezdoddtt meg,
d) felmondiissal
c) a felek k<jzos megegyez6s6vel.

13.1. Az Onkormdnyzat a k<izszolgriltat6si szerzoddst a Polg6ri Tcirvdnykdnyvben
meghat6rozott felmonddsi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a

Kdzszolg6ltat6
. a hullad6kgazd6lkodisi kozszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kornyezet vedelmere

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6silgi ddnt6s eloir6sait srilyosan
megsertette, ds ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen megdllapitotta,

. a szerzoddsben meg6llapitott kiitelezettseg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsertette.

- A hulladdkgazddlkod6si kozszolgriltatdsi szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelosegi velemennyel.

13.2. A Kozszolg6ltat6 a Polgdri Torvenykcinyvben meghatdrozottakon trilmenoen a

kozszolgiiltatasi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
. az 0nkorm6nyzat a kcizszolgiiltattsi szerzodesben meghat6rozott kdtelezettsdgdt -

a Kozszolgdltat6 felsz6lit6sa ellenere - stlyosan megs6rti, 6s ezzel a

Kcizszolg6ltat6nak kart okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkod6si
kiizszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

o a kozszolg6ltat6si szerzod6s megkotds6t kdvetoen hatdlyba l6pett jogszab6ly a

kcizszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit .igy viiltoztatja meg, hogy az a

Kozszolgiitat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6s szerzod6sszerti
teljesitese kcirebe tartoz6ldnyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rtekben sdrti.

13.3. Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzoddst a kdzszolgfltat6 felmondja, a telepi.ilesi
dnkorm6nyzathaladektalanul gondoskodik az ij kdzszolg6ltat6 kiv6lasztitsirol.

A fentiek teljesiil6se esetdn akdzszolgitltat6si szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.

[r^u-

I



A felmond6si ido alatt a Kdzszolgiltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat5st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4. Ha a teljesites az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a
szerzodes neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az eves kozszolgaltat6si dij 50%-
6nak megfelelo meghirisul6si k6tb6r fizetesdre koteles.

14. Eljrirris a szerzildfls megsziin6se eset6n
A kdzszolg6ltat6si szerzodes megszun6se vagy megszrintet6se eset6n a K<izszolgiitato az ij
kdzszolgiltat6 kiv6lasztitsirig, de legfeljebb 6 h6napig a krizszolgriltat6st v6ltozatlanul elkitja.
A hulladekgazdiikodirsi kdzszolg6ltatdsi szerzodds megsztindse eseten a kdzszolg6ltat6s
elliit6sdval kapcsolatos, folyamatban ldvo tigyek iratait ds nyilvdntart6sait a Kcizszolg6ltat6 a

telepiil6si onkorm6nyzatnak a kozszolg6ltat6si szerzodes megsztin6se napj6n ittadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban azegymds krizOtti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatds6ra a Pdcsi J6rrisbir6s6g, illetve drt6khat6rt6l fiiggoen a Pecsi Tiirvdnyszdk
illetekess6gdt kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kovetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesitdsevel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm fnyzat rdszerol:
ndv: Gregorics Csab6ne polg6rmester
telefon: 06-7 3 I 5 54-046
e-mai I : jegy zo @mozsgo @vipmail.hu

a Kiizszo lg 6ltat6 r eszer ol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattartok adatait (nevet, cimet, e-mail cimet, telefonsz6m6t, stb.) a Felek kizirolag a
szerzodds teljesitesevel osszefi.iggo kapcsolattartds celj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek ervdnyesitese erdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezeles sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok es adatvedelmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Dr{vaHullad6kgazdrllkodfsiProgram
A Kozszolgdltat6 k<iteles igenybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
kereteben megval6sul6 ldtesitmenyeket es eszk<izoket a kiizszolg6ltat6s teljesitdse kapcs6n.

Felek kotelezettseget viillalnak, hogy al:ivetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatirozatainak.

18.
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Amennyiben jelen szerzodes bdrmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze
drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sitg, vagy bir6s6g
annak ervenytelensdgdt 6llapida heg, rigy a szerzodes t6bbi resze drv6nyes es

kikenyszeritheto, kiveve, ha an6lkiil b6rmelyik Fel a szerzodest nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerzoddsben nem szabiiyozott k6rddsekben elsosorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tcirveny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkorminyzatairol sz6l6 2011. evi CLXXXIX. tcirv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Torv6nykonyvrol szolo2013. evi V. tiirvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
dgazati j o gszabdlyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n. mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.

41587-2-02
tiank Zr1.

818-00000008

Kiizszolgriltat6

a D6l-Kom

szakmai ellenjegyz6

Kft. r6sz6r6l
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