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amely l6trej6,tt egyr6szt: Pisk6 Kiizs6g Onkorminyzata
szdkhely: 7838 Pisk6, Kossuth Lajos u. 32.
PIR szam: 334055
ad6szirm: 1 5334053- 1 -02
k6pviseli: Ors6s Margit polgiirmester
mint dnkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkorminyzat)

masrdszt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommun6lis Szolgdltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii T6rsasig
szekhelye: 7 632 PEcs, Sikl6si tt 52.
c 6 gS e gy zikszirna: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szAna: I I 5 4 1 5 87 -2 -02
KUJ szirna: 100279306
KTJ szima: 100468989 /Pdcs-K6k6ny Regiondlis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint K6zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: KiizszolgfltatS

- tovibbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az akibbi
feltetelek mellett:

Szerzbd6 felek jelen k6zszolg6ltatrisi szerzrid6s megk6t6sekor hgyelembe vettdk a
kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. g-rit, mely szerint a kdzbeszerz6si
6(6khatarok:

a) our6pai uni6s jogi aktusban meghatArozott kdzbeszerzesi 6s koncesszi6s beszerzdsi
6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) a kdzponti k6lts6gvet6sr<il szol6 tdrv6nyben meghat6rozott k6zbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si drt6khatirok (a tovibbiakban: nemzeti drt6khatdrok).

(3) Az egyes beszerzdsi targyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatrirokat a k6zponti
k6ltsdgvetdsr6l sz6l6 tiirv6nyben 6vente kell meghatriromi. Az egyes beszerzdsi trirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott -
uni6s drt6khatiirokat a mindenkori kiilts6gvetdsi tdrvdnyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatris becsiilt 6rteke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tarlalmazza a teljes dijat:

a) hat{romlt id6re, ndgy 6vre vagy ann6l rirvidebb id6re kdtend6 szerzodd,s esetdn a
szerz6d6s id6tartama alatti ellenszolgifltatils;

b) hatirozatlan id6re kdtdtt szsrzbdds vagy n6gy 6vndl hosszabb id6re kdtend6 szerz6d6s
eset6n a havi ellenszolgiiltatris negyvennyolcsmrosa.

A Magyar K6ztrirsas6g 2019. 6vi kdltsdgvet6sdr<il sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. $ (1)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
6rt6khatrir 2019. janurir 1-j6t6l szolgiiltatas megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megdllapitjrik, hogy fentiek alapjrin jelen szerz6d6s nem esik a k6zbeszerzdsi eljrinis
hatilya aki.
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Szenfidb Felek a teleptildsi hullad6k gyiijt6s6re, szillitasra 6s kezeldsre vonatkoz6
kiizszolgriltatris folyamatossrigtinak biaositrlsa 6rdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds kiitelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi 6nkormanyzati rendelet
v6grehajtisrira az aliibbi szerz5d6st k6tik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. MagyarorsziLg helyi iinkormanyzatairil sz6l6 201l. 6vi CL)OO(X. tdrvdny 13. $ (1)
bekezddse szerint a helyi ktiziigyek, valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok kdr6ben
ell6tand6 helyi tinkormriLnyzati feladatok k6z6 tartozik kiildn6sen a hullad6kgazdrilkod6s 6s a
kdrnyezet-eg6szsdgiigy (k6ztisztas6g, telepiil6si kdmyezet tisztasriganak biztositiisa, rovar- 6s

nigcs6l6irtis).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkormrinyzat a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgdltauis ell6t6set a
k6zszolgriltat6val kdt6tt hullad6kgazd:ilkod6si kdzszolgaltatAsi szerz6d6s tdan biaositja.

1.2. lelen szerz6d6s az Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete .................(...............) KT.
sz. hatitozata alapjan jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzod€s c6lja hogy Pisk6 Kcizs6g kLzigazgatAsi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknril, haszn6l6kn6l (a tovribbiakban egyiitt:
ingatlanhasznril6) keletkez6 teleptildsi szilard hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltattissal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkorm nyzat 6s a
KSzszolgiltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezettsd Eeit szab lyozza.

.,

2.1, Az Onkormrlnyzat megbizza a Kdzszolgdltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Pisk6 Kdzs6g kdzigazgatisi tertilet6n a telepiil6si hulladdk begytijt6sdvel es elhelyez6s
c6lj6b6l t6rt6n6 rendszeres elszillitrisdval a szerz6d6sben figzilett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel ds rirtalmatlanitiis6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Program eszk6z-
6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, k6zszolgriltat6si szerz6dds keret6ben:

- yeg/es hullad6k ryiijt6se, szdllit6sa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kgtffjt6s

2.2. A Kdzszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gzes6t 2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzbdds alapjdn a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkorminyzati rendeletnek megfelel6en kizar6lagosan jogosult Pisk6
Kdzsdg krizigazgatisi tertiletdn a telepiildsi hulladdk gyiijtesdre 6s kezel6s6re iranyul6
k6zszolgilltatiisok ell6tas6.ra.

A kdzszolgriltatds megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijtds6re 6s kezeldsdre irinyul6
kdzszolgiltat6i feladatok elLitasa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznril6
a hlilartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t k6pez6 vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.S (3)
bekezd6sdre tekintettel.
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A k6zszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjeddse: Pisk6 Kdzsdg kdzigazgatAsi teriiletdn.
A k6zszolg6ltatds ktirdbe tartoz6 hulladdk elhelyezese ds kezel6se: a K6k6nyi Regiondlis
Hulladdkkezel6 Kdzpontban vagy 6trak66llomrison, illetve mds, k6myezetv6delmi, mrik6d6si
engeddllyel rendelkez<i hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkormdnyzat kiitelezetts6gvillal6sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kiizszolgriltatas ell6trisrlra a Kdzszolgdltat6nak
kizir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorm nyzat kdtelezetts6get vrillal:
- a kdzsmlgiitatis hatdkony 6s folyamatos elldtdsri.hoz a Kdzszolgrlltat6 szfun{ra

sziiks6ges informtici6k 6s adatok szolg6ltatrlsiir4
- a k6zszolgdltatas kiir6be nem tartoz6 hullad6kgazdrilkodisi tev6kenysegek

kdzszolg6ltatrissal tdrt6n6 6sszehangolasinak el6segitdsdre,

- a kiizszolg6ltatrisnak a telepiildsen vlgzrlt mdrs kdzszolg6ltatasokkal va[6

6sszehangoliisiinak el6segit6s6re,
- aKdzszolgirltat6 kizir6lagos kdzszolg6ltatasi jogrinak bizositrisrlra,
- a telepiil6s kdzszolgiiltatas ig6nybevdtel6re kiitelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkozasrlban

n6v- 6s cimjegyzek 6tadasAra, adategyezetdsre,

- kedvezrn6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok 6tad6srir4

- az Onkormrirryzat rlltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 k6lts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv sz{rnira,
- a telepiildsi igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6sdre, szitllitisira, kezel6s6re

szolgdl6 helyek 6s l6tesitrndnyek meghat6rozisara. Ennek keret6ben kijelii'li - a

Kiizszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolgriltat6 ritvegye kiizteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznii6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatti riltal alkalmazott gdpj6rmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6ks z6llit6 jal,:mn szitmara megfelel6 irtviszonyok biaositrisara, (kiildnds

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit iirszelv6ny6be bel6g6

fa.igak lev6gisara),
- akozszolgiitatasi szerz6dds klzzfjtd,telerol a helyben szokrisos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezes616l.

4. A Kiizszolgdltatr5 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hriaartrisban keletkezS:
i. Vegyes hullad6k heti egYszer

(Udtil6 6s id6szakosan haszniilt ingatlanok eset6ben az ell66si id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjan az ingatlanhasznal6k

r6szere az 6ves hullad6kgazdrilkod:isi kdzszolgiltat6si dij 5O%-rit kell megrillapitani.)

ii. Elkiildnitettengyrijttitthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrt6n6 dsszegyrijt6sdr6l, elszillitris6r6l 6s kezel6s6r6l.

- A gazdrilkod6 szervezetekndl keletkezS hriztartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k

6sszegyiijt6sdr6l, elszillit6srir6l 6s kezel6sdr6l.

6.^,.^-



- Az iitala iizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hullad6k
6tv6tel6nil, dsszegyiijt6s6r6l, elszillitisar6l 6s kezel6sdr6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k6nyvel6s, szamvitel, b6rszrimfejt6s
- adminisztrdci6, nyilv6ntart6s, adatbiizis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatas

c.) az Onkorm inyzatlal egyiittmrik6dve a fogyasa6k szfumfua kdnnyen hozzAfdrheb
iigyfelszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer miiktidtet6se (Kdzponti iigyfdlszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a k6zszolgriltatissal kapcsolatos lakoss6gi tljdkoaalis.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bbd:
a) a kdzszolgiiltatas folyamatos 6s teljes ktini ell6tris6ra,
b) a kdzszolgriltauis meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisig szerinti teljesitdsdre,
c) a k6myezetvddelmi hat6s6g iital meghatrirozott min6sitdsi osztrily szerinti

kdvetelm6nyek biaositrisrira ds a min6sitdsi enged6ly hulladdkgazd6lkod6si
kdxzolgriltatrisi szerz6dds hatrilyoss:igrinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltatris teljesitesdhez sziiks6ges mennyisdgii ds min6sdgri jrirm ii, g6p, eszk6z,
berendezes biaosiuisrira, a szi.iksdges ldtszimt 6s kdpzettsdgii szakember alkal mqzAslra,

e) a kdzszolgeltatiis folyamatos, biztonsdgos 6s b6vithet6 teljesitds6hez sziiksdges
fejlesztdsek 6s karbantartrisok elv6gz6s6re,

f) a kdzszolgdltatris kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s
l6tesitmdnyek igdnybev6tel6re,

g) nyilvantarrasi rendszer mrikddtet6s6re 6s a kdzszolg6ltates teljesitesevel 6sszefiigg6
adatszolgriLltatiis rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilvrintart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltatrisi rendszer l€trehozAsirhoz 6s folyamatos
miikddtetdsdhez sziiksdges feltdtelek biztositris6ra,

i) a fogyasa6k szamrira kiinnyen hozzfifdrhetb iigyf6lszolgrilat 6s trii6koaatrisi rendszer
mrikddtet6s6re,

i)
k)

a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrevdtelek elintdzdsi rendj6nek meg6llapit6s6ra,
a tevdkenys6g ell6tris6hoz sziiksdges biaositiissal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet
nyrijt a felekiss6gi kdrben bekdvetkezett 6nkormrinyzatnak okozott esetleges kiirok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtds6hez az ingatlanhaszniil6 legal6bb 2 kiil6nbdz6
iirm6rtdkti gyrijt6ed6ny k6ziil v6laszthasson,

m) tobblethulladdk elhelyezds6t szolgiil6, a
forgalmazisiira,

K0zsmlgAltat6 6ltal biaositott zsiik

n) a Mecsek-Driiva Hulladdkgazdrilkodrisi Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llomrinyrinak
haszniiatina.

A Kdzszolgiltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szirna: oKTF-Kpt2s3g-tol20l6,
PE/KFT/6055-3 t2017, PE,|KTFO I 155_7 t20t8, PE/KTFO/0036 3-2t2019.
A K6zszolgriltat6 megfelel6s6gi v6lem6ny6nek sz6rna: Kp-38633 -Sl2[lg.
A Kdzszolgriltat6 min6sit6si enged6lydnek szima: pE/KTFo/05727-21201g.,
PE/KTFO/04759 -6 t20 19., PE/KTFO/06748_2 t20 19.

$*.^_-
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5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatarozott kotelezettsdg6t6l vis maior eset6n,
tovribb6, ha az Onkormenyzat nem biztosit az ingatlanok megkiizelitdsdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l jarhatatlan a kdzit/, amely a
Kiizszolgdltat6 gdpjdrmriveinek balesetmentes kdzleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kdzszolgdltat6 az akadiiy elhtirukisdt kdveto legkdzelebbi szallitrisi napon k6teles
szolgiltatni, mely alkalommal kdteles az eloz6 elmaradt szillirlsi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiil6si hulladdk elszillitisrira is.

6. A Kiizszolg6ltatt6 jogosult megtagadni a hulladdk elszallitrisdt:
- az iinkormdnyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r5 trirol6eddny kihelyez6se eset6n,

- ha a trirol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 arryag

keriilt elhelyezesre (pl. fon6 hamu, ko-,6pit6si tdrmel6k, illati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyirl6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyf t6rgy, amely veszllyezleti a

hulladdkszrillitissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhatja a

gyrijt6berendez6st, kezel6 berendez6st, illetve 6rtalmatlanitiisa soriin veszdlyezleti a

kdmyezetet.)
- a hullad6k nem a szabvilnyos, ziLI't t6rol6ed6nyben, illetve nem a K6zszolg6ltat6t6l

v6s6rolt jelzett zsrikban kertil kihelyez6sre,
- a hullad6k oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a tarol6ed6ny mozgatrisakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fennall (nem lezi( illetve s6riilt eddny)
- ha a Lirol6ed6ny kdriil szabrilytalanul, annak mozgatast

tdbblethulladdk keriilt kihelyez6sre
- amennyiben a tirol6eddnyek jelz6se bevezetdsre keriil -

hianya, illewe s6riil6se esetdn.

6s iiritdst akad6lyoz6 m6don

a uirol6ed6nyek matricdj anak

7. Az alvrillalkoz6 / tetjesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alvrlllalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgflltatd az

alvdllalkoz6 ig6nybev6tel6t kiiteles az Onkorminyzat szfunrira bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgdltat6 fgy felel,

mintha maga jiirt volna el.

8. A Kdzszolgdltatds teljesit6sdvel 6sszeftigg6 adatszolg6ltatris biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgdltat6 az 1./ pontban megha!6rozott szolgriltatasi teri.iletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6ntartasi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgriltatdsi tertletrSl elsz6llitott

6s drtalmatlanitott telepiildsi hulladdk mennyis6g6t.

9. A k6zszolgdltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kozsmlgiltatas teljesitdsdvel

kapcsolatos min6s6gi 6szreveteleit, kifog6sait inisban a Kiizszolgdltat6 szdV'helydre (7632

P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgdltat6
kdteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k6teles a

Kiizszolg{ltat6 kdmyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolgriltatasi tev6kenys6g6vel

okozati 6sszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm:inyzat helyi

hullad6kkezel6si kdzszolg6ltatis rendj6r5l szol6 rendeletdnek rendelkezesdt kifogdsolja, a

Kiizszolgr{ttat6 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii drtesitdse mellett-

az Onkorm6nyzathoz megkiildeni.
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10. Kdzszolg6ltatrls dija
10.1. A hulladdkgazd6lkodasi kdzszolg6ltatrisi dijat a Magyar Energetikai ds Kdzmri-
szabilyoz4si Hivatal javaslatanak figyelembev 6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjria az iilarni hullad6kgazd6lkodrisi k6zfeladat keret6ben az rillam beszedi
a kdzszolg6ltatiisi dijat 6s kifizeti a kdzszolgailtat6knak a hulladdkgazd6lkodrisi
k6zszolg6ltat6si dij megriltapit6sri6rt felel6s miniszer altal meghat6rozott szolg6ltarisi dijat,
Az 6llam e feladatainak elliitrisiira koordinail6 szfryezelet (a tovdbbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgdltat6, a telepiil6si <inkormrinyzat, valamint a hullad6kgazdrilkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informiici6t, ami a Koordinii6 szerv
feladatk<ir6nek gyakorkisrihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltatesi dij feloszt6sriaak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatdnak figyelembev6tel6vel rendeletben dllapitja meg a
Koordin6l6 szerv iiltal a kdzszolgriltat6nak fizetend<i szolgriltatisi dijat.

10.2
A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kdzszolgriltat6si dij meg6llapitrisa a Ht. 46-48.g 6s 91.$,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en t6rt6nt.

A termdszetes szem6lv ingatlanhaszndl6k altal fizetend6 iiritdsi diiak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

60 literes ed6ny* 48,-
80 literes eddny 64,-
I l0 literes ed6ny 88,-

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lakdingatlant egyediil Cs dletvitelsz€nien hasznel6 termdszetes
szemCly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a teleptilCsi dnkorm6nyzzt 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

T6bblethullad6k gyrij tds6re szolgiil6 zsik ira: 3 6 l,- Ft+Afa/db.

Ipari (eazdiilkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

I l0 liter 98r
120 liter 107.-
I 100 liter 985,-

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

I l0 liter 88.-
120 liter 97,-
1100 liter 887,-

6.*.

A Ht. 91-0 (6) bekezdds szerinti k6lts6qvet6si szervek ds szociiilis intdzm6nyek diai:
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Szenod6 Felek az 6ltalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekinteteben mindenkor a hat6lyos
AFA tOrvdny rendelkez6seinek megfelel6en jrimik el.

11. Allami hullad6kgazdilkoddsi kdzfetadat-ell6tr{s
11.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kiizfeladat ellatasara ldtrehozott szervezer
kijel5l6s6r6l, feladatk6rdr<il, az adatkezel6s m6djtir6l, valamint az adatszolg6ltatasi
kdtelezettsdgek rdszletes szabilyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjan a Kormiiny a Ht. 321A. g (1) bekezddsben
meghatrlrozott feladatoka Koordiniil6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Zrirtkdriien Miikdd6 R€szvdnytilrsas6got jeliilte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a kdzszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szrirnldkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgrlltatris alapjrfur rlllitja ki. A k6zszolg6ltat6 hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltatrisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltatassal
6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iiltal legut6bb kiszimkizott
kdzszolg6ltatisi dijr6l rillit ki szfunkit. Az ezzeldsszeftigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

minden helltalldsi kdtelezetts6g a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgaltatasi
dijkiildnb6zet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszslg6ltat6nak fizetend6 eseddkes

szolg6ltat6si dijba beszi,rnitja. A kdzszolgiiltat6 hianyos vagy helytelen adatszolgrlltat6siib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kiillitott szaml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezndny6rt a kdzszolg6ltat6t terheli a felel6ssdg.

11.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatasb6l

kiindulva meg6llapida azon ingatlanok kdrdt, amelyre nincs kdzszolgdltatrisi dijfizetds

meghatiirozva az adatszolgaltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

dsszeftigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordinril6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

k6mi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatasb6l hidnyz6

ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapjin figzitett ingatlanok adalail a Koordinril6 szerv megkiildi a

kdzszolgeltat6nak, 6s felhivja a k6zszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett

szolg6ltatrisrinak megfelel6en konigrilja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatist

legk6s6bb az 6rtesit6s kdzhezvetel6t kiivet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a kdzszolg6ltat6 elt6r6 adatszolg6ltatrisa hiriny6ban - a Koordiniil6

szerv a kdzszolg6ltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szirnliizza ki'

ll.4 A Koordinril6 szerv a kiszArriiuott 6s az ingattanh asznii| 6llal hatarid6n beliil ki nem

fi zetett k6zszolgriltat6si dij behajtasa drdek6ben int6zkedik.

11.5 A K6zszolgaltat o r€szire a k6zszolg6ltatiisi szerz6ddsben ratgzitett feladatok ell6tas66rt

a Koordinrll6 szerv a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6si dij megAllapit6sAdrt felel6s

miniszter 6ltal meghatrirozott szolg6ltatdsi dijat frzet.

11.6 A kozszolgiiltat6 az Onkormanyzat, mint ellet6s6rt felel6s 6ltal kiadott

teljesitesigazohissal igazolja, hogy a k6zszolg6ltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifogrlsa nem

meriilt fel. A teljesit6sigazokisnak a kdzszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv tdsz're a

rendszeres adatszolg6ltatas kereteben tdrt6n<i megk0lddse a szolgriltatasi dij fizet6s6nek

felt6tele.
Az Onkormanyzat kaiteles a teljesit6sigazokist a K6zszolg6ltat6 rdszdre a teljesit6ssel 6rintett

id6szakot kOvltO 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesitesigazol6s
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kiadrisrival alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, rigy a kdzszolgaltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezS k6nit az Onkormrinyzat fel6 6rvdnyesiteni.

11.7 A szolg6ltatrisi dijban a hullad6kgazdrilkod.isi kdzszolgiiltatris teljes kdzvetlen k6lts6ge
megt6ritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6ser6l a Koordinril6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a k6zszolgdltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv riltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drtdkesitdsb6l ered6 bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

f1.8 A Koordinril6 szerv a hulladdkgazddlkodrisi k6zszolgalhtdsi szeruodds Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel<is6gdt vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alapjin az Onkormrinyzat a kilzsmlgiltatirsi szerz6ddst
annak megkitt6s6t vagy m6dositasrit kdvet<ien haladdktalanul, de legkds<ibb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 sznw rflszire.

12. A kiizszolgriltatrlsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2020. janudr 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal harirozou id6re,2029.
december 31. napj6ig ktitik

Felek a szerz6ddst kdztis megegyez6ssel, csak inisban m6dosithatjrik.

13. A k6zszolgdltatrisi szerz6d6s megszdn6se
A kiizszolg6ltatasi szerz6d6s megsztinik
a,) a benne meghatiirozott id6tartam lejriruival,
b) a Kdzszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel,
c) eliLllassal, ha a teljesitds mdg nem kezd6diitt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek kdz6s megegyez6s6vel

l3.l - Az Onkormrinyzat a kdzszolgdltatiisi szerz6d6st a polgriri r6rv6nyk6nyvben
meghatiirozott felmondrisi okokon trilmen<ien akkor mondhatja fel, ha i Ko zszolgiitat6 

-

- a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgriltatds elldtasa soriin a kdmyezet vddelm6re vonatkoz6
jogszabdlyok vagy a rh vonatkoz6 hat6s6gi d6nt6s el<iinisait srilyosan megs6rtette, es
ennek tdnydt a bir6s6g vagy a hat6srig joger6sen megdllapitotta;

- a szerz6ddsben megrillapitott kiitelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette;

- a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolg6ltat6si szerz6ddst az OnkormiiLnyzat felmondja, ha a
Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si engeddllyel "ugy megf"ieiosegi
vdlem6nnyel.

!3-2 A Kdzszolgriltat6 a Polgriri r6rv6nyk6nyvben meghatiirozottakon tflmen6en a
kdzszolg6ltat6si szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormriny zal a kdzszalg ltatirsi szerzisdlsben meghatiirozott kiitelezetts6g6t - a
Kdzszolgriltat6 felsz6litrisa ellendre - silyosan megsdrti, es ezzel a K6zszolgrlliat6nak
krfu't okoz, vagy akadirlyoz"" a hulladdkgazdrilkodrlsi kdzszolgrlltatris teljesitds6t; vagy- a kdzszolg6ltatasi szerz6d6s megk6t6s6t kiivet6en hatalyba ldpett jogszabeiy a
k6zszolgriltatrisi szerz<idds tartalmi eleme it irgy vlhoztarja meg, 

' 
tlogy * u

6.^,--



KdzszolgAltat6nak a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatds szerz6d6sszerii teljesitdse
kdrdbe tartoz6 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerz6ddst a kiizszolgiitat6 felmondja, a telepiil6si
dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az ij kiizszolgiltat6 kiv6lasztrisar6l.
A fentiek teljesiil6se esetdn a k6zszolgriltatiisi sz.erzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondrisi id6 alatt a Kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatast vriltozatlanul
elldtja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorminyzztnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6dds
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormdnyzat az dves kdzszolg6ltatiisi dij so%-ilrlak
megfelel6 meghitsul6si kdtbdr fi zet6s6re kdteles.

14. Elj6r:is a szerz6d6s megszfln6se eset6n
A kdzszolg6ltatilsi szerz6d6s megszr.in6se vagy megszrintetdse eset6n a Kdzszolg ltat6 az ij
kdzszolgiiltat6 kiv6lasa6srlig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgitltatirst vdltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazdalkod6si kdzszolg6ltatdsi szerz6dds megsztin6se eset6n a kozszolgirltatds
ell6tis6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait ds nyilv6ntaruisait a Kozszolgdltat6 a
telepiil6si 6nkormrinyzatnak akdzszolgiitatbsi szerz6d6s megszrin6se napj in itadja.

15. Jogvitr{k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrlkat els6sorban az egymls k6z6tti targyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitet a Felek trlrgyalds ttjan 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6sdgi
eljrirds lefolytatasara a Pdcsi Jrlrrisbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l ftigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Iirtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos Ogyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az dnkormdnyz at ftsz6r6l:
n6v: Ors6s Margit polgrlrmester
telefon: 731485-141
e - mall: je gy zo @vaj szlo. hu

a Kiizszolgiltatti r6szer6 I :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon:.721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6t stb.) a Felek kizirolag a
szerz6d6s teljesit6s6vel 6sszefiigg6 kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek 6rvdnyesit6se 6rdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sonin a
kapcsol6d6 jogszabilyok 6s adatv6delmi szabiiyzalaik rendelkez6sei szerint jaimak el.
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17. Mecsek-DnlvaHullad6kgazddlkoddsiProgram

A Kiizszolg6ltat6 k6teles ig6nybe venni a Mecsek-Dniva Hullad6kgazd6lkoddsi Projekt
keret6ben megval6sul6 l€tesitm€nyeket 6s eszkdzdket a kdzszolgriltatris teljesitdse kapcs6n.

Felek kiitelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsuliisi Tan6cs hatiirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzddds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze

drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6srig
annak drv6nytelens6gdt 6llapitja meg, rigy a szerzbd€s tdbbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil birmelyik Fdl a szerz<id6st nem kdtdtte volna meg.
A jelen szerz6d6sben nem szabiilyozott k6rdesekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekr<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny (Kbt.), a

Magyarorczfug Snkormiinyzatair6l szol6 2011. 6vi CL)OOilX. tdrvdny (Mdtv), valamint a

Polgriri T6rv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkezesei, illetve a vonatkoz6
iryazali j o gszabAlyok iranyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvasisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j 6vrihagy6lag irjdk al6.

Pisk6, 2019. 6v t^-^-r-.''- u^-r-<-.,, h6nap J-l . axp

t6l{sr Nonprofit Kft.
- _ /oJz pecs, Srklosr Ut 52
ueg.legtrekszdm: O2-09-O64SSs

I Aoofzam 115415A7-2-02uL...4*,....6fr:r,....t ! !..... !. tr.

Pisk6 Kiizs6g 6nkorm6ny: D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgf ltat6
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