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HULLAD E KcaznAr-xooAs r x ozs zot-e Lt-r ltrAs r s zBnzo n n s

amely l6trej <itt egyr6szt: Szederk6ny Kiizs6g dnkorm Srryzata
szdkhely: 7751 Szederkdny, Kossuth u. l.
PIR szim: 330749
ad6szim: 1 53307 43 -1 -02
kdpviseli: Hergenr6der Jiinos J6zsef polgiirmester
mint Onkormrinyzat, a tovdbbiakban: Onkormdnyzat

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofi t Korl6tolt Felel6ss6gt T6rsasrig
szdkhefye: 7632 PEcs, Sikl6si rit 52.
c6gf egyz6kszam a: 02-09 -064 5 5 6
ad6szirna: 1 | 5 4 1 5 87 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ sziLrna: 1 00468989 /Pdcs-K<ik6ny Regioniilis
Hullad6kkezel6 K6zpont/
KSH szima: I I 541 587 -381 | -572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kcizszolgiiltat6, a tovabbiakban: K6zszolg:iltat6

mdsr6szt:

-- tovdbbiakban egyi.ittesen: Felek - kilzott az alulirott helyen 6s napon az aldbbi
felt6telek mellett:

szerz6d6 felek jelen kdzszolgriltatrisi szerzcidds megk<it6sekor figyelembe vettdk a
krizbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi GXLIII. tv. 15. g-dt, mely szerint a kdzbeszerz6si
6rt6khatrlrok:

a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatifuozott k6zbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
6rt6khatrfuok (a tovribbiakban: uni6s 6rt6khatiirok);

b) akdzponti k<iltsdgvetdsr6l sz6l6 ttirv6nyben meghatilrozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rt6khatrirok (a tovibbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerzlsi tilrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatarokat a kd,zponti
kdltsdgvetdsr6l s2616 tcirv6nyben dvente kell meghatiirozni. Az egyes beszerzdsi tiiLrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott -
uni6s 6rtdkhatiirokat a mindenkori k6lts6gvetdsi trirvdnyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgriltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerz6dds eset6ben,
amely nem taialmazza a teljes dijat:

a) hatirozott id6re, ndgy 6vre vagy annril rcividebb id6re kdtend6 szerz6dds eset6n a
szerz<idds id6tartama alatti ellenszolgiiltatiis;

b) hatirozatlan id6re kdt6tt szerz6d6s vagy n6gy 6vndl hosszabb id6re k6tend6 szerzi5d€,s
esetdn a havi ellenszolgiiltatis negyvennyolcszorosa.

A Magyar K6ztamasdg 2018. 6vi kdltsegvetdser6l sz6l6 2017.6vi C. t6rv6ny 71. g (l)
bekezddse rtigziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerzesi
6rtdkhatar 2018. janurir I -jdt6l szolg6ltat6s megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

szerz6db Felek a telepiildsi hullad6k gyujt6s6re, szilliLisra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolgaltates folyamatoss6giinak biztositiisa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
v6grehajtiisara az aliibbi szerz6d6st kdtik meg:
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l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarcrszirg helyi dnkorminyzataiol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t6rv6ny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biaosithat6 kctdeladatok k6r6ben
ellitand6 helyi onkormiinyzati feladatok kdze tartozik ktil<incisen a kdrnyezet-egdszs6giigy
(kdzisaasdg, telepiil6si krimyezet tiszasaganak biaositris4 rovar- 6s nigcs6l6irt6s) 6s a
hulladekgazd6lko.lr s.

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse
szerint a telepiil6si 6nkormrinyzat a hulladdkgazd6lkodrisi kiizszolg6ltafis ellitrisrit a
kdzszolgAltat6val kt,tdtt hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgiiltatiisi szerz<idis ttjan biztositja.

1.2. Jelen szerzkdds az Onkormdnyzat K6pvisel6{estttlete ..9.I/?,etf,.(.9I::l.r).. sramU
hatfuozata alapjinjdn ldtre. I /

1.3. A jelen szerzbd|s cdlj4 hogy Szederk6ny Kdzseg kdzigazgatasi tertileten az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosoknel, hasznril6kn6l (a tovribbiakban egyiitt:
ingatlanhaszniil6) keletkez6 telepi.ilesi szilird hulladdk kezelesere fenn6l16 k<izszolgdltauissal
kapcsolatban - a hatrilyos jogszab6lyoknak megfelel<ien - az Onkorminyzat 6s a
Kiizszolg{Itat6 kdz6tti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kiitelezettse geit szzbdlyozza.

2.
2.1. Az Onkormrlnyzat megbizz" a Kiizszolgrilta t6t az alibb meghatarozott feladatok
elvdgz6s6vel:
Szederkdny Kdzs6g kdzigazgatisi teriiletdn a telepi.ildsi hullad6k begyfijt6s6vel 6s elhelyezds
c6ljdb6l t<irtdn6 rendszeres elsziLllitrisrival a szerz6desb€n rogztletl id6tartamban, valamint
kezel6sevel ds futalmatlanitis6val - a Mecsek-Drriva Hulladdkgazd.llkodrisi Program eszkdz-
6s l6tesitm6ny:illomrinyriLnak ig6nybev6tel6vel-, krizszolgriltatrlsi szerzbd{s keret6ben:

- vegyes hullad6k szfllitasa heti I alkalommal
- lomtalanitris dvente I alkalommal
- elkiil6nitett /szelektiv/ hullad6kgyrijt6s
- zdldhullad6k gyrijt6s 6vente 2 alkalommal

2.2. A Kdzszolgi.lt^tb a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gz6sdt 2019. okt6ber 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrin a Kdzszolgflltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkormiiLnyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Szederkdny Kdzsdg kdigazgatiisi teriilet6n a telepiildsi hullad6k gyijtds6re 6s kezel6s6re

ininlul6 k6zszolgriltatasok elldtrisrira.

A kozszolgAltatiis megnevezdse: telepiildsi hulladdk gyftjtes6re 6s kezeldsire irrlnyul6
kcizszolg6ltat6i feladatok elldtasa" amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
a hAdafi{si hulladdkhoz hasonl6 hulladdk r€,sznt kdpezl vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdes6re tekintettel.

A kdzszolg6ltatas teljesit€s6nek teriileti kiterjeddse: Szederkdny Kdzsdg kdzigazgatrisi
teriilet6n.
A k6zszolgriltatris kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyezese es kezeldse: a K<ik6nyi Regionrilis
Hulladekkezel6 K<izpontban vagy 6trak66llomiison, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, miik6desi
engeddllyel rendelkez<i hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben
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3. AzOnkormdnyzatkdtelezetts6gvdllaldsa

3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irl kozszolgirltat6s ell6t6sfua a Kdzszolg6ltat6nak
kizir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorm6nyzat kdtelezettseget vAtlal:

a) a kdzszolgfiltat6s hatikony 6s folyamatos ell6trisrihoz a K6zszolgdltat6 szimiaa
sziiksdges inform6ci6k 6s adatok szolgiiLltatilsara,

b) a kdzszolg6ltaris k6r6be nem tarlozi hullad6kgazdalkodasi tev6kenysdgek
kiizszolg6ltatissal t6rt6n6 6sszehangolasdnak el6segit6sdre,

c) a kdzszolg6ltat6snak a telepiil6sen vdgzett mris kdzszolg6ltatiisokkal val6
cisszehangol6srinak el6segit6sdre,

d) a Kdzszolgdltatt6 kizir6lagos kdzszolgdltatilsi jogrinak biaositasara,
e) a telepiilds kdzszolgiiltatas ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszndl6i vonatkozasdban

n6v- 6s cimjegyzek ittadisinU adategyezet6sre,
f; kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tadrlsrira,
g) az dnkorman yzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miaft felmeri.il6 k<iltsdgek megt6rit6s6re,
h) a teleptl6si ig6nyek kieldgit6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, szillitirsdra" kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatiirozas6ra. Ennek keretdben kijeldli - a

Ktizszolgf ltat6val egyeztetve - azokat a gyfijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a kdzszolgriltat6 rltvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznil6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgiltat6 eltal alkalmazott g6pjrirmffvel nem tud behajtari,

i) a hullad6kszAllit6 jfumfi sz{rnira megfelelo ritviszonyok biztosilis6ra (ktild,nds

tekintettel a t6li h6- 6s sikossig-mentesit6sre, valamint a kdzrit rirszelv6ny6be bel6g6
fa.igak lev6g6sara.),

j) a k6zszolg6ltatiisi szerz6d6s kaizzitdtellrol a helyben szokrisos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiildnitett hulladdkgyrijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6s616l.

4. AKdzszolgfltatrikiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:
- A hdztartasban keletkez6:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udtil5 ingatlanok eset6ben az ellitrisi id6szak 6 h6nap - riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht.

47.9 (4) bekezd6se alapjAn az ingatlanhasznil6k rtszire az 6ves hullad6kgazdrilkodisi
kiizszolgiltat lsi dij 50%-6t kell megrillapitani.)

ii. Elktildniteuengyiijtdtthulladdk
iii. Lom hullad6k dvente egyszeri alkalommal
iv. ziildhullad6k 6vente 2 alkalommal

tdrtdn6 6sszegyiijt6sdr6l, elszillitris6r6l 6s kezel6s6rdl.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkez6 h{*artasi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k

6sszegytjtds6r6l, elszallitrisir6l ds kezel6s6r6l.

- Az irltala iizemeltetett hullad6kgyujt6 ponton, hulladdkgyujt6 udvarban a hullad6k

6tv6tel6r6l, iisszegyfijt6s6r6l, elszrfl lit6sar6l 6s kezel6sdr6l-
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b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnlvel6s, szimvitel, berszimfejt6s
- adminisztrici6, nyilvantartas, adatbazis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgriltatiis

c.) az Onkorm inszattal egyiittmiikddve a fogyaszt6k szfunfua kdnnyen hozz6f6rhet6
iigyfdlszolgrllat es Lijdkoztatasi rendszer mfikddtetese (Ktizponti iigyf6lszolgaltat cime: 7632
P6cs, Siklosi u.52.), valamint a kdzszolg6ltatassal kapcsolatos lakosslgi lAjdkoztatis.

4.2. A Kdtszolgiltat6 k6telezettsdget v6llal tov6bbii:
a) a kcizszolgiiltatiis folyamatos ds teljes kdni elldtisdra"
b) a kcizszolgriltatiis meghatfuozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6sire,
c) a kdrnyezetvedelmi hat6srig altal megha&irozott min6sit6si osz/. ly szerinti

kdvetelmenyek biaosiuisrira 6s a min6sitdsi engeddly hullad6kgazd6lkoddsi
kdzszolg6ltatrlsi szerz6dds hat6lyoss6gSnak ideje alaui folyamatos megl6t6re,

d) a k<izszolg6ltat6s teljesit6sdhez sziiks6ges mennyisegii 6s min6s6gii j6rmii, g6p, eszkdz,

berendezes biztositisrlra, a sziikseges l6tszamri 6s k6pzettsegii szakember alkal maz{sira,
e) a kdzszolgSltat6,s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesitds6hez sziiks6ges

fejleszt6sek es karbantartrisok elvegz6s6re,

f) a kdzszolgSltaris kitrebe tartoz6 hulladik kezel,es6re meghatarozott helyek 6s

l6tesitrn6nyek ig6nybevdtel6re,
g) nyilvrintartasi rendszer miikiidtetdsdre 6s a ktizszolgriltatas teljesit6s6vel 6sszeffigg6

adatszolgiiltatis rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilvantarUisi, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltatasi rendszer ldtrehozisdhoz ds folyamatos

mrikddtetds6hez sztiksdges felt6telek biztosit{s6r4
i) a fogyaszt6k szlmrira k<innyen hozzirf6rhetl iigyfdlszolgrilat 6s t5j6koztatasi rendszer

i)
k)

mrikddtetds6re,
a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrevdtelek elint6zesi rendjdnek megiillapittis6ra,

a tevekenyseg ell6tasrihoz sziiks6ges biztositassal rendelkezik, amely megfelelS fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi k6rben b€kdvetkezett onkormrinyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
biitositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijtdsehez az ingatlanhasznal6 legalibb 2 kiil6nbctz6

D
iirmdrtdhi gyiijt6ed6ny k6ziil v6lasZhasson,

m) t6bblethulladdk elhelyezes6t szolgril6, a Kiizszolgiiltat6 6ltal biztositott zsdk

forgalmazAsitr4
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszk6z- 6s l6tesitm6ny rillom6nyriLnak

haszniiatfua.

A Kozszolgilltat6 hullad6kgazddlkod6si engeddly6nek szima: OKTF-[<P12538-10?016I

PE/KFT/6055-3 12017, PE IKTF O I L5S-7 12018, PE/KTFO/00363 -2 120 19

A K6zszolgriltat6 megfelel6segi v6lemdny6nek szama: OHKT - KP/ 17311-5/2018

A Kcizszolgdltat6 min6sit6si enged6ly6nek szama: PE/KTFO/051 27 -2n019

S. Mentesiil a Kdzszolgfltat6 a 4./ pontban meghatarozott kdtelezettsdgdt6l vis maior

eseten, tov6bbd ha az onkormrinyzat nem bi^osit az ingatlanok megkSzelitesehez olyan

ritviszonyokat /tr6- 6s sikossSg mentessdg, illetve egyeb okb6l jrirhatatlan a kozr0itl, amely a

KOzszollrittat6 g6pjrlrmffveinek balesetmentes kiizlekedes6t biaositja. Ez esetben a

K6zszollriltatri *^ 
- 

*udaty elhdmkisdt kdvet6 legk<izelebbi szillitrisi napon kdteles

szolgaltati, mely alkalommal k6teles az el6ztt elmaradt szlllitmi napokon felhalmoz6dott

mennyis6g0 telepiil6si hullad6k elszallitdsara is.
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6. A Kdzszolg{ltatri jogosult meglagadni a hullad6k elszillitasat:

- az dnkormenyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 trlrol6eddny kihelyezdse eset6n,

- ha a tarol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tarlozo anyag

kertilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6

anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, glul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelm0, srilyri tArgy, amely vesz6lyezteti a
hulladdkszallitassal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongAlhatja a

gytjt6berendez6st, illetve irtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a kdmyezetet.)

- a hullad$k nem a szabv6nyos, zart tiirol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolgtiltat6t6l
viisarolt jelzett zsrikban keriil kihelyez6sre,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a tarol6eddny mozgatiisakor a

kisz6r6das vesz6lye fenn6ll (nem lezirt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a tarol6edeny kdrtil szab6ly.talanul, annak mozgatest ds iirit6st akadrilyoz6 m6don

tttbblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a tiirol6ed6nyek jelzese bevezet6sre keriil - a uirol6ed6nyek matricdjrinak

hirinya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvrillalkoz6 / tetjesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6fta)t igdnybe venni. A Kizszolgiltat6 az

alv6llalkoz6 ig?nybevdteldt k6teles az Onkormrinyzat szfuniira bejelenteni'

7.2. A Felek- rolzitlt, trogy az alv llalkoz6 tevdkenysdg6drt a Kiizszolgiltatri tgy felel,

mintha maga j6Lrt volna el.

8. A Kiizszolg6ltat6s teljesitds6vel iisszefiigg6 adatszolg6ltatas biaositasa erdekiben a

K6zszolg6ltat6 az l./ pontban m eghatfurozotl szolgrlltatasi teriiletre vonatkoz6an elktildnitett

nyilvanftasi rendszert k6teles vezetni, maly tartalmazza a szolg6ltatrisi teriiletr6l elszallitott

6s iirtalmatlanitott telepi.ildsi hullad6k mennyis6g6t.

9. A ktizszolg6ltatris ig6nybevdteldre k<itelezettek a kdzszolgri.'ltatiis teljes(t6s6vel

kapcsolatos min6iegi 6szrev6teleiket, kifog5saikat irasban a Kdzszolgiltatri sz6khely6re

12632 fecs, Sikl6si irt 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176' po 6s a

k6zszolg6ltat6 k6teles irrisban 15 napon beliil megvdlaszolni' d6sre

kotetes 1 Kiizszolgiltat6 kdmyezetsze ryez6s eset6ben, tatasi

tev6kenys6g6vet okozati iisszefugg6sben van. Amennyiben a pan:rsz' 6szrev6tel az

O*o..a"V-, helyi hullad6kk"iil6ri kOr.rolgSltatas rendjdr6l sz6l6 rendelet6nek

rendelkez6s6t kifogasolja, a Kiizszolgfltat6 30 napon beltil kdteles az iigyiratot - a panaszos

egyidejii drtesitese mellett- az 6nkorm6nyzathoz megkiildeni'

10. Kiizszotgdltat6sdija
iO. f . e hullad?kgazdekodrisi kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Ktizmd-

sibalyozAsi HivaLl javaslatri-nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

rillapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHt. 321A. $-a alapjan az llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keretdben az iillam beszedi

a k6zszolgiltatesi 
- 

aiiat es kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkodrisi

ttir.^lgattit,iui dij megillapit5M6rt felel6s minisaer 6ltal meghatrirozott szolgaltatasi dijat,

Az e\aie feladatainak ell6tasara koordin6l6 szerYezelet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kdzszotg6ltat6, a telepiil6si
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden

feladatkii16nek gyakorlas6hoz sziiks6ges.

dnkormrlnyzat, valamint a hullad6kgazd5lkodasi

adatot 6s informiici6t, ami a Koordin6l6 szerv
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A miniszter rendeletben iilapilja meg a beszedett kdzszolgaltat6si dij felosaasdnak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslatilnak figyelembevdteldvel rendeletben dllapitja meg a
Koordinii{6 szerv iltal a kdzszolgriltat6nak fizetend6 szolg6ltatrisi dijat.

10.2
A kdzszolgAltat6 6ltal alkalmazott kdzszolgAlhhsi dij megriilapitasa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,
vafamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tdrtdnt.

Az ingatlanhaszn6l6k Altal fizetend6 iiritesi dijak:

Lakoss6ei dijak:

60 literes eddny: 109,- Ft + Afa*

80 literes eddny: 145,- Ft + Afa

I 10-120 literes eddny: 217,-Fl + Afa

Ipari (eazd6lkod6 szervezetek) dijak:

70 literes ed6ny: 158,- Ft + Afa

I 10-120 literes eddny: 259,- Ft + Afa

240 literes ed6ny: 543,- Ft + Afa

80 literes ed6ny: 145,- Ft + Afa

1 10-120 literes eddnY: 217,- Rt + Afa

240 literes ed6ny: 448,- Ft + Afa

*a 38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedol ds Cletvitelsz€r0en hasznel6 termdszetes

szemdly ingatlanhasz1616 resz,'rc, atelepiilCsi onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjen.

Tdbblethullad6k gyrijt6sdre szolgii6 zsik 6ra'. 361,- Ft+Afaldb.

Szsrzidb Felek az 6ltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos

AFA t6rveny rendelkez6seinek megfelel6en jrimak el.

11. Allami hutlad6kgazddlkodr{siktizfeladat-ell6tis
ll.l Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si k<izfeladat ell6lisrira l6trehozott sz€rvezEt

kijeliil6s6r6l, feladatkdrdr6l, az adatkezel6s m6djr6r6l, valamint az adatszolgAltat6si

kdtelezettsdgek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjrin a Kormriny a HL 321A. $ (1) bekezddsben

meghatiirozott feladatoka Koordindl6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodasi

Koordin6l6 es Vagyonkezel6 ZSrtk6nien Mrikdd6 Rdszvenyt6rsasfgot jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltatasi dijaka vonatkoz6 szirnLikat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezdese szerinti adatszolg6ltatas alapjrin 6llitja ki. A ktizszolg6ltat6 hirinyos vagy

k6sedelmes adatszolg6ltaLisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel5 adatszolg6ltatassal

6rintett ingatlanhaszniil6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iiltal legut6bb kiszimlazott

kozszolg6ltitisi dijr6l rillit ki szirnl6t. Az ezzel <isszeftigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

mindenlelyt6l|isi kdtelezettsdg a kdzszolgriltat6t terheli. Az igy keletkez6 k<izszolgriltat6si

dijkiiltinb6iet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a k<izszolgaltat6nak fizetend6 esed6kes
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szolgeltat6si dijba besz6mitja. A kdzszolgSltat6 hiriayos vagy helytelen adatszolgiiltatiisrlb6l
ered6, a KoordinSl6 szerv altal nem megfelel6 adattartalommal kidllitott szamldkkal

kapcsolatos valameruryi kiivetkezmdny6rt a k<izszolgriltat6t terheli a felel6ssdg.

11.3 A Koordin6l6 szery az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgAltatdsb6l

kiindulva megfllapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kdzszolg6ltat:isi dijfizet6s

meghatiirozva az adatszolghatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

6ssiefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordinal6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

k6mi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgeltatasb6l hianyz6

ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapitasa 6rdek6ben.

A fentiek alapjilr. rcgzilett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kdzszolg6ltat6nuk, 6r felhi".la a kdzszolgaltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett

szolg6ltatas6nak megfelel<ien korrig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgalhtast

legk6s6bb az drtesitds kdzhezv6tel6t kdvet6 8 napon beli.il.

A-konekci6t kcivet6en - a ktizszolg6ltat6 elter6 adatszolg6ltatasa hi6nyriban - a Koordin6l6

szerv a kdzszolg6ltatisi dijat az ingatlantulajdonosnak sz6ml:5zza ki'

11.4 A Koordinil6 szem a kiszimtliuott 6s az ingatlanhaszn6l6 altal hatarid6n beliil ki nem

fi zetett k6zszolg6ltatasi dij behajtrisa 6rdek6ben int6zkedik'

1 1.5 A Kdzszolgaltat6 r6sz6re a kdzszolgiiltatiisi szerz6d6sben rtigzitett feladatok elletese6rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkodasi kdzszolg6ltatrlsi dij megallapit isiidrt felel6s

miniszter 6ltal meghatarozott szolgeltatasi dilat ftzet'

I 1.6 A kaizszolgiiltat6 az Onkormanyzat, mint eltitrisdrt felel6s 6ltal kiadott

teljxftesigazoltissJigazolja, hogy a ktizszolgeltat6 telje_sit6sdvel kapcsolatban kifogrisa nem

-".titt r""t. A teljesit6sigazolasnat a kdzszolgilltat6 6ltal a Koordinii6 szew r6sz'6re a

rendszeres adatszllgaltatas keret6ben tiirtdn6 megkiild6se a szolgaltatasi dij fizet6s6nek

felt6tele.

'tzonkormanvzatk.teres"::t3i'i'iJr'if ffi :fi f[:f "#1ft1ffi;;:Ti*i::811'I
kiil k6sedelemb" "iik, 

ngy a kdzszolgaltat6 jogosult az ezzel

az O nko rmanyzat fel6 6rvdnyesiteni.

ll.7 2016. jrilius 1. napj6t6l a szolgaltat6s

teljes k6zvetlen kitltsdge megt6rit6sre k
szerv gondoskodik ugY, hogY a kd

Koordin6l6 szerv riltal kijeldlt szerve

bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg'

1l.g A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatasi szerz6d6s Ht. 92lB' $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6seg6t vizsgdlja

a, aau*o.,,,.r"na. aI$ (+) beiezd6sJalapjan az Onkorm6nyzat a tllzs.zglqriltalisi szerz'ddst

annak megkdt6s6t vagy midositas6t tovetoen halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beltil

elektronikus titon megki.ildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re'

12. A kiizszolg6ltatisi szer:z6d6s hatdly
f"Lt.i"i* 

"r.,rz1d6"t 
2019. okt6ber 1. napj6val kezd6d6 hatallyal, 2024. szeptember 30.

napjaig kdtik.

Felek a szerz6d6st kiizds megegyez6ssel, csak irasban m6dosithatjak'

%rtu



13. A k6zszolgdltatisi szerz6d6s megszffn6se
A kdzszolgrlltatasi szerz6d6s megsziinik
a) a berne meghatarozott id6tartam lejdLrtrival,

b) a Kdzszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megsziindsdvel,
c/ elilkissal, ha a teljesites m6g nem kezd6ddtt meg,
/) felmond6ssal
e/ a felek kciz<is megegyez6sdvel.

13.1 Az O*orninyzzt a kdzszolgriltatasi szerz6dest a Polgriri T6rv6nyk<inyvben
meghat6rozott felmonddsi okokon tilmen6en akkor mondhatja fel, ha a

Kdzszolgeltat6
o a hullad6kgazd6lkodrisi kcizszolgaltatas ell6tiisa sonin a kdmyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab:flyok vagy a rA vonatkoz6 hat6srigi ddntds elSinisait srilyosan

megsertette, 6s ennek tdnyet a bir6Mg vagy a hat6srig joger6sen meg6llapitotta,

c a sz.erzldlsben megallapitott kiitelezetB6g6t neki felr6hat6 m6don stlyosan
megs6rtette.

- A hullad6kgazd6lkodasi kdzszolg6ltatrisi szerz6d6st az onkormdnyzat felmondj a, ha a

Kdzszolgaltat6 nem rendelkezik minSsit6si enged6ltyel vagy megfelel6sdgi v6lem6nnyel

13.2 A Kdzszolgiiltat6 a Polgriri Tdrv6nyk<inyvben meghaulrozottakon tilmen6en a

ktizszolgaltatisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
. az Onkormiinyzat a kdzsml}Altatisi szerzbd*sben meghatrirozott kiitelezetts6g6t -

a Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sirlyosan megs6rti, 6s ezzel a

Kdzszolgii,ltat6nak k6rt okoz, vagy akadilyozza a hulladdkgazd6lkod6si

k6zszolgaltatris teljesit6s6t; vagy

. a k,zszolgltati$i szerzbdes megk6t6s6t k6vet6en hatrilyba ldpett jogszab6ly a

kdzszolg6ttatrisi szerzi5dds tartalmi elemeit itry viltozlalia meg, hogy az a

Kdzszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkodasi kdzszolg6ltatas szerz6ddsszeni

teljesit6se k6r6b e tarloz6lenyeges 6sjogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkodasi szerzbddst a kbzszolgiltat6 felmondj4 a telepiil6si

d,nkorminyzat haladdktalanul gondoskodik az rij kdzszolgaltat6 kivrilaszrisar6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n a kcizszolgrlltauisi szerzodls felmondasi ideje 6 h6nap.

a felmond6ii id6 alatt a krizszolgiiltat6 a hullad6kgazdtllkod6si kdzszolg6ltatast v6ltozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghiisul, illetve ha a

szerzbdds neki felr6hat6ar sziinik meg, az O*orminyzat az 6ves kiizszolg6ltatasi dij 50%-

iinak megfelel6 meghirisuldsi k<itbdr fi zetdsdre kdteles.

14. Eljfrfs a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kOzszoigriitatas i szerzbdls megsziindse va y megsztntetese esetdn a K67smlg6hat6 az ii
kOzszolgiitat6 kivrilaszuisriig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltatlst v6ltozatlanul ell6tja'

A hull;dekgazdalkodrisi kozszolgriltatiisi szerz6d6s megsziinese esetdn a k<izszolgaltalis

ell6tas6val llapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvantartasait a Kdzszolgdltat6 a

teleptilesi onkormri.nyzatnak a k6zszolgriltatasi szerz6d€s megsz0n6se napjan dtadja'

15. Jogvit6k int6z6se
Felek me[ri.,llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els<isorb ai az egymi$ kdzotti trirgyalasok

sor6n igyekeznek rendemi.
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Amennyiben a jogvitit a Felek trirgyalas utjan 60 napon beliil nem tudjak rendezni, a bir6sagi
eljaras lefolytat6silra a P6csi Jarasbir6s6g, illetve 6rt6khatrirt6l ffigg6en a P6csi Tdrvdnysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. I0rtesit6sek
A jelen szerz6dessel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st inisba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesitdsevel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormriny zat r 6szerol:
n6v: Hergenroder J6nos J6zsef polgrirmester
telefon: 06-69/ 354-154
e-mail: hivatal@szederkeny.hu

a Kdzszolgdltat 6 rdszdrol:
ndv: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: '12/ 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazd6lkoddsiProgram

A Kdzszolgeltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrllkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitmdnyeket 6s eszkdzriket a ktizszolg6ltatris teljesit6se kapcsrin.

Felek kdtelezettsdget viillalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsulisi Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siig, vagy bir6srig
annak drv6nytelens6g6t 6llapitja meg, rigy a szerz6d€s tdbbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet<i, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerz5d6st nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem szzbitlyozoll k6rd6sekben els6sorban a hullad6k6l s26162012.6vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorszig dnkormilnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CDOO(IX. t6rv6ny (Mdtv), valamint a

Polg6ri Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tiirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszabiiyok inlnyad6 ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasdsa 6s drtelmez6se utrin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vahagy6lag idAk al6.

Szerzod6s mell6kletei:
- Ajrinlatt6teli felhiviis 6s dokumentiici6
- Nyertes ajrlnlat

Szederkony, /. ./. /,f ...€. f ;. 
y'y'

Kiizszolg{ltat6
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