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amely letrejott egyr6szt: P6csbagota Kiizs6g Onkorm6nyzata
szdkhely: 795 I P6csbagota, Kossuth Lajos u. 25.
PIR sz6m: 555720
ad6sz6m: 1 5 5 55726-1 -02
k6pviseli: Filipovics J6zsef polg6rmester
mint dnkorm iny zat (a tov6bbi akban : On ko rm 6 nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunr[ntrfli Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gti Tdrsasig
szdkhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c e gtr e gy zekszitma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 1 I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kcik6ny Region6lis
Hullad6kke zelo Kozpontl
KSH sz6ma: 1 1541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter i.igyvezet6
mint Kcizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Ktizszolgriltat6

- tovdbbiakban egyilttesen: Felek - kozcitt az alulirott helyen ds napon az alihbi
feltetelek mellett:

Szerzodo felek jelen k<izszolg6ltatSsi szerzodes megkrit6sekor figyelembe vett6k a

kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzdsi
6rt6khat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
ert6khatdrok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhat6rok);

b) akozponti kolts6gvet6sr6l sz6l6 torv6nyben meghatirozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rtdkhat6rok (a tov5bbiakban: nemzeti ert6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a k6zponti
kcilts6gvet6sr6l sz6l6 tdrv6nyben evente kell meghatdrozni. Az egyes beszerz6si tdrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kolts6gvetdsi tdrv6nyben 6vente rogziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiiltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerzodes esetdben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatttrozott id6re, n6gy 6vre vagy ann6l rrividebb id6re kdtendo szerzod6s eset6n a

szerzod6s idotartama alatti ellenszol g6ltat6s ;

b) hatdrozatlan idore kotdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vndl hosszabb idore kdtendo szerzodls
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Koztarsas6g 2019. 6vi kolts6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. tdrvdny 72. $ (1)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si
drtdkhat6r 2019.janu6r 1-jet5l szolg6ltat6s megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjiik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kdzbeszerz6si elj6r6s
hatiiyaalil. 
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Szerzodo Felek a telepi.il6si hullad6k gytijtdsdre, sziilitisra 6s kezelesre vonatkoz6
kozszolgdltat6s folyamatoss6gdnak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6s ira az allbbi szerz6d6st kdtik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszitg helyi rinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi k<izi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 k<jzfeladatok kdr6ben
ell6tand6 helyi onkormfinyzati feladatok koz| tartozik ki.il<inosen a hulladdkgazd6lkod6s ds a
kcirnyezet-eg6szsdgtigy (kriztisztas6g, telepiil6si krirnyezet tisztas6grinak biztosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a teleptil6si 6nkormiinyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6sdt a

kozszolgilltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltatisi szerzod6s rid6n biztosida.

1.2. Jelen szerzodds az Onkorminyzat K6pviselo-testtilete ...(.... ....) KT.
sz.hatdrozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzod€,s c6lja, hogy Pdcsbagota Kdzs6g kdzigazgatdsi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznii6) keletkezo telepiil6si szilard hullad6k kezelesere fenn6l16 kcizszolgilltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormrinyzat es a
Kiizszolgr{ltat6 kcizcitti kapcsolatot, a Felek jogait ds kotelezettsegeit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az alibb meghat6rozott feladatok
elvdgz6sdvel:
P6csbagota Kdzsdg kozigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hullad6k begytijtdsevel es elhelyezds
cdlj6b6l tcirt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzodesben r<igzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel ds 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkciz-
6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybevdtel6vel-, kozszolgiitatdsi szerzodds keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, szirllitisa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
- elktildnitett/szelektiv/hulladdkgytijtds

2,2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatirozott feladatok elvdgzdset 2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjin a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az <inkormrinyzati rendeletnek megfeleloen kizdr6lagosan jogosult
P6csbagota Kcizs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6sdre 6s kezel6s6re
irrinyul6 kdzszolg6ltat6sok ell6tiis6ra.

A kozszolg6ltat6s megnevezdse: teleptil6si hullad6k gytijt6sdre es kezel6s6re irrinyul6
kozszolgiitat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahintartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezdds6re tekintettel.
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A ktizszolg6ltat6s teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: P6csbagota K<izs6g kOzigazgat6si
teriileten.
A k<izszolg6ltat6s kiir6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a K<ikdnyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, krirnyezetv6delmi, mtikrid6si
enged6llyel rendelkezo hulladdkkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorm 6nyzat kiitelezetts6gvrilla16sa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban frt kdzszolg6ltat6s ellilt6s6ra a Kiizszolgdltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onko rm r[nyzat kdtelezettsdget v6llal :

- a k<izszolg6ltat6s hat6kony ds folyamatos ell6t6s6hoz a Ktizszolgiltat6 szdmira
sztiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolgdltat6s6ra,

- a kcizszolg6ltat6s k<1r6be nem tafiozo hullad6kgazd6lkodtisi tev6kenysdgek
krizszolg6ltat6ssal tcirt6n6 <isszehangol6s6nak elosegit6s6re,

- a kozszolg6ltat6snak a teleptilesen vegzett m6s kdzszolgilltat6sokkal val6
cisszehangol6s6nak elosegitdsere,

- a Kdzszolgrlltat6 kiz6r6lagos kdzszol96ltatdsi j og6nak biaosit6s6ra,
- a telepi.ilds kozszolg6ltat6s igdnybevdteldre kotelezett ingatlanhaszniil6i vonatkoz6s6ban

ndv- 6 s cimj egy zek ittaddsitr a, adate gye zet6 s re,
- kedvezm6ny, mentessdg esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltadisira,
- az Onkorm6nyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezmeny yagy

mentessdg miatt felmeri.ilo kolts6gek megtdrit6s6re a Koordiniil6 szerv szirmira,
- a teleptildsi igdnyek kieldgit6sdre alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, sziilitirsfua. kezelesdre

szolgril6 helyek es ldtesitmdnyek meghatttrozdsitra. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kiizszolgdltatrival egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kdzteri.ileten a hulladdkot azon ingatlanhaszniil6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgfiltatf 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hulladdkszdllit6 j6rmti szitmitra megfelelo ritviszonyok biztositdsiira, (kiilonds
tekintettel a tdli ho- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdzrit iirszelv6ny6be bel6g6
fadgak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzod6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktilonitett hulladdkgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. A Kdzszolgriltat6 kiitelezetts6gei :

4.1.
a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdztartdsban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltisi idoszak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdszdre azdves hulladdkgazdrilkod6si kozszol96ltat6sidij 50%-ifi kellmeg6llapitani.)

ii. Elki.ildnitetten gytijtritt hullad6k
iii. Lom hullad6k dvente k6t alkalommal
tdrt6no ossze gytij t6s6r6l, el sz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezb haztartitsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyujt6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezeldsdrol.

- Az |ltala iizemeltetett hulladekgytijto ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hullad6k
6tvdtel610l, osszegytijtdsdrol, elsz6llit6s6r6l es kezel6sdrol.
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b) Admini s ztr ativ feladatok :

- konyvel6s, szSmvitel, b6rsz6mfejtds
- adminis ztr 6ci6, nyilvantart 6s, adatbinis-kezel6s
- jogi Ugyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormhnyzattal egyiittmrikddve a fogyaszt6k szhmira k<innyen hozziferheto

iigyf6lszolgdlat 6s titjekoztatitsi rendszer mtikodtetdse (K<izponti tigyf6lszolg6lat cime: 7632

Pdcs, Sikl6si u. 58.), valamint akdzszolgiltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tdj6koztat6s.

4.2. A Kdzszolgirltat6 k<itelezettsd get v6l I al tov6bb6 :

a) akozszolgitltat6s folyamatos es teljes kdrti ell6t6s6ra,

b) akozszolgitltat6s meghatdrozottrendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a komyezetv6delmi hat6sig 6ltal meghatilrozott minositesi oszt6ly szerinti

kcivetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg6ltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a krizszolg6ltat6s teljesit6s6hez szi.iks6ges mennyis6gti 6s minosdgu j6rmti, g6p, eszkoz,

berendezds biztositds6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsdra,

e) a k<izszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6sdhez szi.iksdges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv egzdsdr e,

0 a kcizszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilviintart6si rendszer mtikcidtetdsdre 6s a kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel dsszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6sdre,

h) a nyilvantart6si, adatkezel6si ds adatszolg6ltatfsi rendszer ldtrehoz6s6hoz 6s folyamatos

mukodtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztositfsira,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozziferheto tigyf6lszolg6lat 6s t6jdkoztat6si rendszer

muktidtetes6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megdllapit6s6ra,

k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz szi.iks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a feleloss6gi krirben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k5rok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtdsdhez az ingatlanhaszn6l6 legaldbb 2 kiilonbozo

tirm6rt6kti gytij toeddny kOztil v6laszthas so n,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K<izszolg6ltat6 altal biztositott zsik
forgalmazdsdra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llomrlnyiinak

haszn6latira.

A Kozszolgrlltato hullad6kgazd6lkod6si engeddly6nek szdma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 055-3 12017, PE/KTFO I 155-7 12018, PE/KTFO/00363-2 I 2019.
A Kdzszolg6ltat6 me gfelelo s6gi v6lem6ny 6nek szitma: KP-38633 - 5 120 19.

A Kdzszolg6ltat6 minosit6si enged6ly6nek szdma: PE/KTFO105727-212019.,

PE/KTFO 1047 59 -6120 19., PE/KTFO/06748-2 12019.

5. Mentestil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kotelezetts6g6tol vis maior esetdn,

tov6bb6, ha az Onkormdnyzat nem biztosit az ingatlanok megkozel(tesehez olyan

utviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentess6g, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a

Kiizszolgdltat6 g6pjdrmtiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biaositja. Ez esetben a

Kiizszolgdltat6 az akad6ly elhrirul6s6t koveto legkozelebbi szdllit6si napon k<iteles

6,.. '^--



szolgdltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt szallit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiildsi hullad6k el sz6llit6s6ra i s.

6. A Kiizszolghltatiljogosult megtagadni a hullad6k elsziilitilsit:
- az cinkormiinyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6eddnyben a teleptildsi (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

keri.ilt elhell'ez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri titrgy, amely veszelyeil.eti a
hullad6kszrlllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gytijt6berendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitilsa sor6n veszllyezteti a
kdrnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, zart t6rol6ed6nyben, illetve nem a K<izszolg6ltat6t6l
v6s6ro lt j elzett zs rikban kertil kihelyezd sre,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
veszelye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6ri.ilt eddny)

- ha a t6rol6edeny kortil szabdlytalanul, annak mozgat6st 6s firitest akaddlyozo m6don
t<ibblethulladdk keriilt kihelyezesre

- amennyiben a tdrol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6jdnak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvillalkozri / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltatri jogosult alvtilalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgdltat6 az
alvrillalkoz6 ig6nybevetel6t k<iteles az Onkorm ilnyzat szdmfurabejelenteni.

7.2. A Felek rlgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltatd rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgfltat6s teljesit6s6vel dsszeftiggo adatszolgiitatds biztosit6sa 6rdek6ben a
Ktizszolg6ltatS az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltat6si teri.iletrol elsz6llitott
ds 6rtalmatlanftott teleptilesi hulladek mennyis6gdt.

9. A kdzszolg6ltat6s igdnybevdtel6re k<itelezetteknek a k<izszolgriltat6s teljesitesdvel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Ktizszolgiitatd sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf.176. postacimre kell cimezni,6s aKdzszolgiltat6
kdteles azokat iriisban, l5 napon beltil megv6laszolni. Haladdktalanul int6zkeddsre kciteles a
KiizszolgSltatri kcirnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si tev6kenysdg6vel
okozati dsszefi.iggesben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezeldsi kozszolg6ltat6s rendj6r6l szol6 rendeletdnek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kii-zszolgriltat6 30 napon beltil k<iteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti ertesit6se mellett-
az Onkorm iny zathoz megktildeni.

10. Kiizszolgfltatfs dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrisi dijat a
szabdly ozitsi Hivatal j avaslat6nak fi gyelembevetel6vel
dllapida meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

Magyar Energetikai 6s Kcizmti-
az illet6kes miniszter rendeletben
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A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat keretdben az 6llam beszedi
a kcizszolg6ltat6si drjat 6s kifizeti a kitzszolg6ltat6knak a hullad6kgazddlkod6si
k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6drt felelos miniszter 6ltal meghatitrozott szolgiitatdsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k0zszolg6ltat6, a telepiil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodfsi
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gyakorlilsihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij felosztds6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevetel6vel rendeletben 6llapida meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szolgilltatdsi dijat.

10.2

A kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa aHt. 46-48.$ 6s 91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm.
rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irtdnt, ds Felek a dij meg6llapft6s6nii ezeket a
rendelkez6seket tekintik iranyad6nak a szerzod6s idotartamara.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhasznal|k altal fizetendd lakossagi dijak:

A 110-120 literes ed6ny tiritdsi dija: 118,- Ft + Afa

Az cinkormdnyzat a hullad6kgazdillkoditsi kozszolg6ltat6si dijb6l az alihbi tdbllzatban
me ghatir o zo tt o s s ze g m e g fi zet6 s 6t az ingatlanhas zniil 6kt6 I 6tv6l I alj a :

Ed6nym6ret Egys6gnyi
tiritdsi dij
(Ft + Afa)

Onkorm6nyzat iital
fizetendo egys6gnyi

rritdsi dij
Gt + AFA)

Ingatlanhaszn6l6k 6ltal
fizetendo egys6gnyi

iirit6si dij
Gt + AFA)

110 liter 118,- 18r 100,-

80 liter 86,- 13,- 73;
60 liter* 64r- 10'- 54,-

*a38512014. (XII.31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszeriien haszndl6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 r6szere, a telep0ldsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Abban az esetben, ha az On orm{nyzat dijkedvezm6nyt, mentess6get vagy ingyeness6get

6llapit meg, a felmertil6 kciltsdgeket a Kiizszolgiltat6 szitmitra kdteles megt6riteni.

b) Ipari (eazddlkod| szervezetek) diai:
110 literes ed6ny: 131'- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 143,- Ft + AFA
ll00 literes ed6ny: I 310,- Ft + AFA

4 A Ht. 91.$ (6t bekezdds szerinti kdltsdgvetdsi szervek,!s szocidlis intdzmdrytek dijai:
110 literes ed6ny: 118,- Ft + AfA
120 literes ed6ny: l2g,-Ft+ AFA
1100 literes ed6ny: I l7g,- Ft + AFA

d) Tobbl ethull add k gyrijt6s6re szol 96lo zsdk ira: 3 6 1,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az 6.ltalinos forgalmi ad6 megfi
AFA torv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak

tekintet6ben mindenkor a hat6lyos



Szitniilzis negyed6vente ut6lag, a sz6mviteli tdrv6ny elofr6sainak figyelembev6tel6vel
tcirtenik. A Kdzszolg6ltat6 a szilmlfut a rezsicscikkentdsre vonatkoz6 jogszab6lyok
rendelkezdsei szerint Sllitja ki 6s az abban foglaltak figyelembev6tel6vel kiildi meg
i n gatlanhas zn5l6k 16 sz6re

I 1. AI lami h u llad6kgazddlkodisi kiizfel ad at-ell6trls
I1.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkodrisi krizfeladat ellit6s6ra ldtrehozott szewezet
kijel<iles6rol, feladatkdr6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgitltatrisi
ktitelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezdese alapjin a Kormilny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s VagyonkezelS ZirtkoruenMrikdd6 R6szv6nyt6rsas6got jelcilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 sz6mlilkat az Adatkorm.rend.
20.S (l) bekezddse szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A krizszolgirltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgitltatiissal
drintett ingatlanhasznilo tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszimldzott
ktizszolgrlltatdsi dijr6l 6llit ki szirmlit. Az ezzel <isszefi.igg6sben keletkezo dijkonekci6 esetdn
minden helytrillisi kdtelezettseg a kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k6zszolg6ltat6si
dijkiilcinb<izet pozitiv merleg6t a Koordin6l6 szerv a k<izszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolgiitatitsi dijba besz6mida. A kozszolgl,ltat6 hiiinyos vagy helytelen adatszolg6ltatrisrib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml5kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmenyert akozszolgdltat6t terheli a felelossdg.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megrillapitj a azon ingatlanok koret, amelyre nincs k<izszolg6ltat6si dijfizetds
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefiiggdsben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. S (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatasb6l hihnyzo
ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapit5sa drdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kcizszolgiitatot, hogy a megktildott ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrist
legkdsobb az 6rtesit6s kezhenretel6t krivet6 8 napon beltil.
A korrekci6t kdvetoen - a kdzszolgiitat6 elt6ro adatszolg6ltat5sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kci z s zo I g 6lt at6s i d ij at az ingatlantu I aj d o no s n ak szdmlfuzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszfimliuott ds azingatlanhaszn6l6 ehalhalzrridon beliil ki nem
fizetett kdzszol96ltat6si dij behajt6sa drdekdben intdzkedik.

ll.5 A Kozszolg6ltat6 reszdre akozszolgdltat6si szerzoddsben rcigzitett feladatok ell6t6s6drt
a Koordiniio szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltat6si dij meg6llapitdsdert felelos
miniszter rlltal meghat ir ozott szol g6ltat6si dij at fi zet.

11.6 A kozszolgiitato az Onkorm6nyzat, mint elldt6s6rt felel6s iital kiadott
teljesitisigazokissal igazolja, hogy a kozszolgirltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolg6ltat6 irltal a Koordinril6 szew r6,szere a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben trirt6no megki.ild6se a szolgl,ltatitsi dij fizet6s6nek
feltetele. .r#
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Az Onkorminyzat koteles a teljesitdsigazol6st a KrizszolgAltat6 rlszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolis
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapc so latban kel etkez t5 kir it az dnkorm 6ny zat fe 16 6rvdny e s iteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatils teljes kcizvetlen kdltsdge

megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordindl6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek Atadni. A haszonanyag-ertekesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatrisi szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezdds szerinti megfelelos eget vizsgillja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolg6ltatdsi szerzod6st

annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t kdvetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgriltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2020. janur[r 01. napj6val kezdodo hat6llyal hat6rozott idore, 2029.
december 31. napjiig kiitik.

Felek a szerzodlst kdzcis megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgiltatrisi szerz6d6s m egsziin6se
A kozszol gSltat6si szerzo d4's megsztinik
a) abeme meghatirozott id6tartam lej6rt6val,
b) a Kdzszolgf ltat6 j ogut6d n6lkiili megszunds6vel,

c) elSll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,

d) felmond6ssal
e) afelek kdzds megegyez6s6vel

13.1 Az Onkorm6nyzat a k6zszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri T<irvenyk<inyvben

meghat6rozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhada fel, ha a Kozszolg6ltat6
- a hullad6kgazd6lkodiisi kcizszolg6ltat6s ell6tdsa sor6n a k<irnyezet v6delmere vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddntds el6ir6sait sirlyosan megs6rtette, 6s

ennek tdnydt a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta;
- a szerzod6sben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hato m6don sirlyosan

megsdrtette;
- a hulladekgazd6lkod6si kozszolgiitatdsi szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfelelosdgi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgari Tcirv6nykcinyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kozszolg6ltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha
- az Onkorm6nyzat a kozszolgiitatdsi szerzod6sben meghatirozott kotelezettseget - a

Kozszolgdltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesitesdt; vagy

- a kozszolg6ltat6si szerzod6s megk6t6s6t krivetoen hat6lyba lepett jogszab6ly a

kozszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy villtoztatja ffieg, hogy az a
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Ktizszolgriltat6nak a hulladdkgazdiikodisi kcizszolg6ltat6s szerzod6sszeni teljesit6se
k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentris m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkodrisi szerzodest a kozszolgiitat6 felmondja, a telepiil6si
onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azi$kozszolgiitat6 kiv6laszt6silr6l.
A fentiek teljesiilese eset6n akozszolgiltat6si szerzodd,s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKozszolgilltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlarui
ell6tja.

f3.4 Ha a teljesit€,s az Onkorm6nyzatnak felr6hato okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodds
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves kdzszolgriltat5si dij S}oh-inak
me gfelelo meghif sul6si kdtb6r fizet6s6re koteles.

14. Eljdrris a szerzi5dfls megsziin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzod6s megsztinese vagy megszuntet6se eset6n a Kozszolgilltato az ij
ktizszolg6ltat6 kiv5lasztirsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolghltatdst vdltozatlanul ell6da.
A hulladdkgazdiikodasi kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megszrin6se eset6n a kdzszolgitltatds
ell6t6sdval kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait ds nyilv6ntart6sait a Kcizszolg6ltat6 a

telepi.il6si rinkorm6nyzatnak a kozszolgdltat6si szerzod6s megsztindse napjan iiadja.

15. Jogvitfk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi J6rrlsbir6srlg, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a
illetdkessdget kotik ki.

kozotti t6rgyal6sok

rendemi, a bir6s6gi
Pecsi Tdrv6nysz6k

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, ktivetel6st irrisba kell
foglalni.

A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintezlsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm funyzat r6szdrol:
n6v: Filipovics J6zsef polg6rmester
telefon: 731472-242
e-mail: gondospecsbagota@gmail.com

a Kiizszolgrlltat6 rdsz6rol:
nev: Bir6 P6ter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazdiikod6siProgram

A Kdzszolgilltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdSlkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitmdnyeket 6s eszk<izoket a kdzszolgirltatis teljesit6se kapcs6n.
Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul5si Tan6cs hatdrozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelensdg6t iilapitja ffieg, ugy a szerzodds tObbi resze drvdnyes ds

kik6nyszerithet6, kivdve, ha an6lkiil b6rmelyik Fdl a szerzod6st nem kdtotte volna meg.
Ajelen szerzod6sben nem szabSlyozott kdrdesekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerzdsekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkormitnyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tiirv6ny (M<itv), valamint a

Polgriri Tdrv6nyk<inyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tcirvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o g szab6lyok irSny ad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegy ezot, j 6vahagy6lag irj rik altl.

P6csbagota,20l9. dt-c.r^-[^* h6nap g' nap D6l-Kom NonProiit Kft.
7632 Pecs, Sikk:si tlt 52.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Ktizszolg6ltat6

Peozilg ileg elleoj cryzeol
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