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HULL ADE rcE IZO ArX ON ASI XilZSZOI.C AIUTASI S ZE RZO DE S

amely letrejott egyreszrol: Sellye Viros Onkormdnyzat
szekhely: 7960 Sellye, D6zsa Gy. utca l.
PIR sziim: 724089
ad6sz6m: | 57 24083 -2-O2

kepviseli : Nagy Attila polgiirmester

mint <inkorm 6ny zat ( a tov6bbiakban : 6nko rm {nyzat)

milsr6szrol: D6l-Kom D6l-Dunint(li Kommundlis Szolgiltatri
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gfi Tdrsasdg
sz6khelye: 7632 PEcs, Sikl6si it 52.
cbgSe gy z€kszama: 02 - 09 -06 4 5 5 6

ad6sz6ma: I l54l 587 -2-02

KUJ szdma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-K<ikeny Region5lis

Hullad6kkezelo KozponV
KSH szdma: I 1 54 1 587 -381 1 -572-02
kepviseli: Bir6 Peter tigyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - koz<itt az alulirott helyen es napon az al6bbi

f'eltetelek mellett:

Szerz6do felek jelen krizszolgilltat6si szerzod6s megktit6sekor figyelernbe vettek a

kozbesz*z€sekr<il sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerz6si

6rt6khat6rok:
a) ev6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott ktizbeszerzesi 6s koncesszi6s beszerz6si

ert6khatirok (a tov6bbiakban: uni6s ert6khat6rok);

b) akoz1onti k<iltsegvetesrol sz6l6 ttirvenyben meghat6rozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s

beszerzesi ert6khat6rok ( a tovribbiakban : nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzesi trfugyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rtekhatarokat a krizponti

krilts6gvetesrol sz6lo torv6nyben evente kell meghat itomi.
A Kbt. 17. $ (3) bekezdese szerint a szolg6ltat6s becsiilt ert6ke olyan szerz6des eset6ben,

amely nern tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott idore, n6gy ewe vagy annill r<ividebb idore kdtendo szerzod6s eset6n a

szenodts idotartama al atti ellenszolgrlltatris;

b) hati1ozatlan idore kotott sz*z,od6s vagy negy evnel hosszabb idore kotendo szeruodes

eseten a havi ellenszolgiiltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar K6ztarsas6g 2019. €vi ktiltsegvetdserol sz6l6 2018. 6vi L. tcirv€ny 72. $ (l)
bekezd€se rcgzit| hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerzesi

ertekhatiir 2019. janurir l-jet6l szolg6ltatas megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.
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Felek meg6llapitjrik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodes nem esik a kozbeszerzesi elj6r6s

hat6lya al6.

Szerzod<i Felek a telepiilesi hullad€k gytijtesere, sz6llitiisra es kezelesre vonatkozo
k<izszolg6ltatrls folyamatossiig6nak biaosit6sa 6rdekeben a telepiilesi hullad6khoz kapcsolod6
jogok 6s k<itelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkormiinyzati rendelet
v6grehajtdsira az al6bbi szerzodest k6tik meg:

l. A szerziid6s c6lja

l.l. Magyarorszrlg helyi <inkormrlnyzatairol sz6lo 201l. evi CLXXXIX. trirveny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok ktirdben
ell6tand6 helyi tinkorminyzati feladatok kdze tartozik kiil<in<isen a hullad6kgazddlkodds es a
k<imyezet-egeszsegiigy (k<iaisaas6g, telepiilesi k<imyezet tisztasrig6nak biztositdsa, rovar- 6s
r6gcs6l6irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33.$ (t) bekezd6se
szerint a telepiilesi dnkormiinyzat a hullad6kgazdrilkod6si ktizszolgiiltat6s ellit6s6t a
k<izszolg6ltat6val kdtdtt hulladekgazd6lkod6si k<izszolgiilt atisi szerz6d6s ttjrln biaositja.

1.2. Jelen szerzod6s Sellye V6ros Polgrirmest*, lhh)2p2..Lr/.ht)2. hatirozata alapjin
jdtt l6he.

1.3. A jelen szerzod6s celja, hogy Sellye V6ros kongazgatdsi tertileten az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosokndl, hasmril6knril (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasmii6) keletkezti telepiilesi szikird hulladek kezel6s6re fenn6ll6 k<izszolg6ltatiissal
kapcsolatban a hatiilyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorm6nyzat 6s a
Kiizszolgiltat6 ktiz<itti kapcsolatot, a Felek jogait es kritelezettse geit sz,abiiyozza.

)

2.1- Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alibb meghathrozol feladatok
elv6gzesevel:

Sellye Viros kozigazgatisi tertilet6n a telepiilesi hulladdk begytijtes6vel 6s elhelyez6s celjrlb6l
tdrten6 rendszeres elszillitris6val a szerui5ddsben rrigzitett idotartamban, valamint kezelesevel
6s iirtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkodasi Program eszkoz- 6s
letesitm6nyrillom6nyrlnak igenybev6teldvel-, k<izszolgrllt atdsi szerz6d6s keret6ben:

vegyes hullad6k gyrijt6se, szillit6sa, kezelese heti I alkalommal;
lomtalanitSs 2021. 6vben I alkalomm al,2O22.janu6r l. napjit6l 6vente 2 alkalommal;
elkiiltinitett (szelektiv) hullad6kgyrijtes gyrijtoszigetes 6s hizhoz meno rendszerben;
zoldhullad6k gytijt6s evente 2 alkalommal.

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvegzeset 2O2L jrinius l -j6n
megkezdi.
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2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiltat6. a Ht.-ben, illewe az ide vonatkozo
jogszabrilyoknak es az onkorm6nyzati rendeletnek megf-eleloen kiz6rolagosan jogosult Sellye
V6ros kozigazgatisi teriileten a telepiilesi hullad6k gyujtes6re es kezel6sere irrinyulo
krizszolgriltat6sok ell6t6srira.

A ktizszolgrlltat6s megnevez6se: teleptilesi hullad6k gyfjtesere es kezelesere iriinyulo
kozszolgriltat6i feladatok elldtasa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6

ahilztartisi hulladekhoz hasonl6 hulladek rlszbtkepezo vegyes hulladekilra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdesere tekintettel.

Akozszolg6ltat6s teljesites6nek teriileti kiterjed6se: Sellye V6ros kozigazgatdsi teriileten.

A ktizszolg6ltat6s kor6be tartozo hullad6k elhelyezese 6s kezelese: a Kokenyi Regionrllis

Hullad6kkezel6 Kozpontban vagy rlhak6rlllom6son, illetve m6s, k<irnyezetvedelmi, mtk<id6si

engeddllyel rendelkezo hulladekkezel6 letesitmenyben.

3. AzOnkormltyzatkdtelezetts6gvfllaldsa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatils ell6t6s6ra a Ktizszolgiltat6nak
kizdrolagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorminyzat k6telezettseget v6ll al :

a k<izszolg6ltat6s hatekony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kozszolgiltat6 szrimdra

sziikseges inform6ci6k es adatok szolg6ltat6siira,

a k<izszolgriltat6s krirebe nem tartoz6 hulladekgazdrllkodasi tevekenysegek

k<izszotg6ltatdssal t<irteno <isszehangolAsinak el6segites6re'

a kozszolgrlltatrisnak a telepi.il6sen vflgzett mas k<izszolg6ltatasokkal val6

<isszehangoLisanak elosegit6sere,

a K6zszolgriltat6 kizrir6lagos k<izszolgiiltatrlsi jogdnak biAositrlsara,

a telepiiles k<izszolg6ltatris ig6nybevetel6re kdtelezett ingatlanhasnii6i

vonatkozis6ban nev- es cimj egyzek etad6sAra, adategyezet6sre,

kedvezmeny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok iltadilsfura,

az finkorm inyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biaositott dijkedvezrneny

vagy mentess6g miatt felmertilo k<ilts6gek megt6rit6sere a Koordindl6 szerv szlmira,

a teleptilesi ig6nyek kielegitesere alkalmas hulladek gytijt6s6re, sziillit6s6ra, kezel6s6re

szolg6l6 helyek es l6tesitmuryek meghatiiroz6srira. Ennek keret6ben kijeloli - a

Kozszolgiitat6val eryezteve - azokat a gytijt<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolg6ltat6 6tvegye kozteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasm6l6kt6l,

mely ingatlanokhoz a Krizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott gepj6rm0vel nern tud behajtani,

a hullad{kszrillit6 j6.rrnti szdmfura megfelel6 ttviszonyok biztosit6silra, (ktilonos

tekintettel a t6li h6- 6s sikossrig-mentesit6sre, valamint a ktizut urszelvenyebe bel6g6

fa6gak lev6g6sara),

a k<izszolgriltatrisi szerzisdlskozzetdtelenil a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

gondoskodik az elkiilonitett hulladekgytijtesi rendszer helyi felteteleinek

megszervez6sdrol.
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4. A Kiizszolgriltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.

a) A kozszolg6ltato gondoskodik:

A hAztart6sban keletkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiilo es idoszakosan haszn6lt ingatlanok eseteben az elliltbsi idoszak 6 h6nap

6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezdese alapj6n az
ingatlanhaszn6l6k r6sz6re az 6ves hulladekgazdrllkodasi kozszolgiiltatrlsi dij
Slo/o-itt kell meg6l lapitani. )

ii. Elktilonitetten gytijt<itt hulladek hizhoz meno rendszerrel es gyrijtoszigeteken
iii. Lom hulladek 2021. evben I alkalommal,2022. janurlr l. napj6t6l 6vente 2

alkalommal
iv. Z<ildhullad6k evente 2 alkalommal
tcirteno ri sszegy[jtes6rol, elsz6l I it6sri.r6 I €s kezeles6ro L
A gazdrllkod6 szervezetekndl keletkezri hriztart:isi hulladekhoz hasonl6 vegyes
hulladek <isszegytijteserol, elsz6llitrisdr6l 6s kezeleserol.
Az illtala iizerneltetett hullad6kgyr.ijto ponton, hulladekgytijt6 udvarban a hulladek
etvetel er6l, <isszegyrij tes6ni l, el sz6l litrisrirol es kezeleserol.

c.)

Adminisztrativ feladatok :

k6nyvel6s, sziimvitel, b6rszimfejtes
adminisztrrici6, nyilviintart6s, adatb6zis-k ezel€s
jogi iigyvitel
adatszolgriltatiis

az Onkorm inyzaftal egytittmtikodve a fogyaszt6k szitmina krinnyen hozziflrheto
tigyt'6lszolg6lat es trijekoztat6si rendszer mfik<idtetese (Krizponti iigyf6lszolg6lat cime: 7632
Pecs, Sikl6si ft 58.), valamint a k<izszolgdltat6ssal kapcsolatos lakossrlgi trijekoztatris.

4.2. A Kdzszolgiltatri kotelezettseget v6llal tovrlbb6:
a) a krizszolg6ltatrls folyamatos es teljes k<ini ell6t6s6ra,
b) akozszolgiltatas meghatdrozott rendszer, modszer ds gyakorisiig szerinti teljesitesere,
c) a k<imyezetvedelmi hat6srlg iiltal meghatiirozott minosit6si osztdly szerinti

k<ivetelmenyek biaositrlsrlra 6s a min<lsit6si engeddly hulladekgazd6lkod6si
ktizszolgrlltatdsi szenodes hatdlyoss6grinak ideje alatti folyamatos megletere,

d) a kozszolgirltatiis teljesit6sehez sziikseges mennyis6gri es minos6gti jrirmri, g€p, eszkoz,
berendez6s biaosit6s6ra, a sziiks6ges l6tszrimri es kepzettsegti szakernber alkalmaz6s6ra,

e) a k<izszolgriltatris folyamatos, biaons6gos es bovitheto teljesitesehez sztikseges
fejlesa6sek es karbantartiisok elvegzdsdre,

0 a ktizszolg6ltat6s k6rebe tartoz6 hulladek kezel6sere meghat6rozott helyek es
Ietesitmenyek i genybevetel6re,

g) nyilvdntart6si rendszer mtikddtetes6re 6s a kcizszolgiiltatils teljesitesevel dsszefiiggo
adatszolgilltatds rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilvdntart6si, adatkezelesi 6s adatszolgiiltat6si rendszer letrehoziis6hoz es folyamatos
mtikridtet6sehez sziikseges feltetelek biztositiisiira,
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i) a fogyasztok szdm6ra k<innyen hoz.z.6f€rheto tigyt6lszolg6lat 6s tdjekoztatiisi rendszer
miik<idtetesere.

j) a fogyasztoi kitbg6sok 6s 6szrev6telek elintezesi rendj6nek meg6llapftdsara,
k) a tevekenyseg ell6t6sdhoz sziikseges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo tbdezetet

nytijt a tblelossegi k<irben bekovetkezett dnkorminyzatnak okozotr esetleges kiirok
enyhitesere.

I) biztositja. hogy a vegyes hulladek gytijt6sehez az ingatlanhaszndlo legaliibb 2 ktilonb<jzri
firmertekti gytij t<i edeny kriztil v6l aszthasson,

m) tcibblethulladek elhelyez6s6t szolg6lo, a Kozszolg6ltat6 6ltal biaositott zsik
forgalmaz6sdra,

n) a Mecsek-Drriva Hulladekgazdrilkod6si Program eszkoz- es letesitmeny 6llomrinyrinak
hasmiiatSra.

A Kozszol griltat6 hul I adekgazd6lkod6si engedelyenek szima: PE/KT F O/ 00202-8 12021

A K<izszo I gril tat6 megfel elo segi v6l emenyenek s zilm a : KP 1269 37 -2 12020

A K<izszolg6ltat6 minositesi enged6lyenek szima: PE/KTFO/O15E2n021
Min6sit6si osztfly: C/I

5. Mentesiil a Ktizszolgdltatri a 4./ pontban meghatiirozott kritelezettsegetol vis maior eset6n,

tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkcizelit6s6hez olyan

0tviszonyokat lb6- es sikoss6g mentess6g, illetve egyeb okb6l jarhatatlan a korutl, amely a

Kiizszolg6ltat6 gepjrirmtiveinek balesetmentes krizlekedes6t biaositja. Ez esetben a .

Kiizszolgiltatri az akad6ly elhiruLisat k<jveto legkcizelebbi szallitrisi napon koteles

szolgilltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llitdsi napokon felhalmozodott

mennyisegri teleptilesi hulladek elsz6llit6siira i s.

6. A Kdzszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrillitas6t:

az onkormiinyzat rendeleteben eloirtt6l elterd taroloedeny kihelyezese eset6n,

ha a tarol6edenyben a teleptilesi (kommuniilis) hulladek ktir6be nem tartozo anyag

keriilt elhelyezesre (pl. forro hamu, ko-, 6pitesi t<irmelek, rillati tetern, mar6, mergezo

anyag, elektronikai hulladek, folyekony vagy befagyott zsiradek, gyflekony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyu tirgy. amely vesz6lyeaeti a

hullad6kszdllitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdget, vagy megrong6lhatja a

gyrijtoberendezest, kezelo berendezest, illetve 6rtalmatlanit6sa sordn veszilyezteti a

k<irnyezetet. )

a hulladek nem a szabv6nyos, zilr. tilrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
v6saro I t j el zeft zsilkban keriil kihel y ezilst e,

a hulladek oly modon kertl kihelyezdsre, hogy a t6rol6edeny mozgat6sakor a

kisz6r6diis vesz6lye fenn6ll (nem leziin, illetve seriilt edeny)

ha a tdrol6eddny kortil szab6lytalanul, annak mozgat6st es iiritest akadiiyozo m6don

tcibblethulladek keriilt kihelyez6sre
amennyiben a tarol6edenyek jelzese bevezet6sre keri.il - a tiiroloedenyek matriciijrinak

hi6nya, illetve seriil€se eset6n.
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7. Az alvillalkoz6 t teljesit6si seged / igen-vbev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltatr6 jogosult alvdllalkozo(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgdltat6
al v6l I al koz6 i genybev6tel et k<iteles az O n ko rm hny zat szimdr a bej el enteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevekenyseglert a Kiizszolg6ltat6 rigy felel,

mintha maga jrirt volna el.

8. A Kiizszolgdltatis teljesites6vel dsszefiiggo adatszolgrlltatris biaosit6sa erdek6ben a

Kiizszolgiltat6 az L/ pontban meghat6rozott szolgdltatiisi tertiletre vonatkoz6an elkiikinitett
nyilvdntartrisi rendszert k<iteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletr<il elszdllitott
es 6rtalmatlanitott tel epiil esi hulladdk mennyi seget.

9. A k<izszolg6ltat6s igenybevetelere k<itelezetteknek a k<izszolgriltatls teljesitesevel
kapcsolatos minosegi eszrev6teleit, kifog6sait iriisban a Kdzszolgdltat6 szekhely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltatri
koteles azokat irdsban, l5 napon beliil megv6laszolni. Haladektalanul intezkedesre k<iteles a

Kiizszolgiltat6 k<irnyezetszennyezes esetdben, ha az a kozszolgrlltatiisi tevekenys6gevel
okozati <isszefiiggesben van. Ameruryiben a panasz, fisnevltel az dnkormiinyzat helyi
hulladekkezelesi k<izszolgriltatrls rendjenil sz6l6 rendelet6nek rendelkezeset kifogdsolja a

Kiizszolgfltatri 30 napon beltl koteles az tigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesitese mellett-
az On ko rm ilnyzathoz m egki.il deni .

10. Kdzszolgiltatfs dija

10.1. A hulladekgazdiikoditsi k<izszolgriltatiisi dijat a Magyar Energetikai es K<izmri-
szabiiyozisi Hivatal javaslatrinak figyelembevetelevel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg es a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrin az iilani hullad6kgazdrilkodrisi k<izfeladat kereteben az 6llam beszedi
a kozszolgrlltat6si dijat es kifizeti a k<izszolgriltat6knak a hulladekgazddlkodasi
k<izszolgriltatrisi dij megrillapitiisiiert felelos miniszter 6ltal meghatirozot szolgdltatiisi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6tris6ra koordintilo szettezetet (a tov6bbiakban: Koordiniilo szerv)
hoz l6tre.
A helyi ktizszol96ltat6, a teleptilesi rinkormiinyzat, valamint a hulladekgazdrilkodrisi
letesitmeny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatkrirenek gyakorlils6hoz sztikseges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett k<izszolg6ltatrisi dij felosztrisdnak elvet. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslatrinak figyelembevetelevel rendeletben dllapitja meg a
Koordiniil6 szerv 6ltal akozszolgiltatonak fizetend<i szolg6ltatiisi dijat.
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10.2

A k<izszolg6ltat6 illtal alkalmazott krizszolgriltatrlsi dij meg6llapitrisa a Ht.46-48.$ es 91.g,
valamint a6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen trirtent.

Edenymeret nett6 iirit6si dij (Ft
60 liter* 64,'
80 liter 86,-
I l0 liter I18,-

*a 38512014. (KI. 31.) Korm.
hasm6l6 termeszetes szemely

kiadott igazolis alapjan.

rendelet szerint
ingatlanhaszn616

lak6ingatlant egyediil
r6szere. a teleptil6si

6s eletvitelszenien
<inkormdnyzat iital

Ipari ( eazd6lkodo szervezetek) dijak:

Edenym6ret Eevszeri nett6 iirit6si dii (F0

I l0 liter 411,-

l20liter 451,-

I 100 liter 4136,-

iiritdsi dijak:

Ed6nym6ret Esyszeri nett6 tirit6si dii (Ft)

I I 0 liter 372,-

120 liter 405,-

I 100 liter 3122,-

Szerzodo Felek az iiltal6nos forgalmi adb megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA

torv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.

11. A[ami hullad6kgazd6lkoddsi kOzfeladat-eltitr[s

l1.l Az rillami hullad6kgazd6lkoddsi k<izfeladat ell6trlsara l6trehozott szetrezet

kijeliles6rol, feladatk<irerol, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltatiisi

k<itelezetts6gek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezdese alapj6n a Kormiiny a Ht.32lA. $ (l) bekezdesben

meghatirozott feladatokra Koordin6lo szervklnt az NHKV Nernzeti Hulladekgazdrilkod6si

Koordiniil6 6s Vagyonk ezelo Zirtkonien Miikdd6 Reszvenytilrsas6got jelolte ki.



ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolgiltatdsi dijakra vonatkozo szdmliikat az Adatkorm.rend.

20.9 (1) bekezdese szerinti adatszolg6ltat6s alapjdn rillida ki. A kozszolgaltat6 hiiinyos vagy

kesedelmes adatszolgiiltatiisa eseten a Koordin6l6 szerv a netn megfelelo adatszolgiiltat6ssal

erintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordinril6 szerv 6ltal legut6bb kiszrlmlazott

krizszolgiiltatlsi dijr6l 6llit ki szrlml6t. Az ezzel risszefiiggesben keletkezo dijkonekci6 eseten

minden helytrilltisi k<itelezettseg a k<izszolgrlltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolgriltat6si

dijkiilonb<izet pozitiv merleget a Koordinril6 szerv a krizszolgriltat6nak fizetendo esed6kes

szolg6ltatiisi dijba besz6mitja. A k<izszolgriltato hianyos vagy helytelen adatszolg6ltatiis6bol

eredci, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi krivetkezrndnyert a k<izszolg6ltat6t terheli a felelosseg.

ll.3 A Koordin:il6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l

kiindulva megrillapitja azon ingatlanok k<iret, amelyre nincs krizszolg6ltat6si dijfizetes
megiathroma az adatszolgiiltatAsban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszefligg6sben teljesites t6rtent. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illetekes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgrlltatrisb6l hiinyz6
ingatlanok es sztks6ges adataik megrillapitAsa erdekeben.

A fentiek alapjrin rogntetl ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megktildi a

k<izszolgiiltat6nak, 6s felhivja a k<izszolgdltat6t, hogy a megkiildott ingatlanokon v€gzett
szolgiiltatiisrinak megfeleloen korrigdlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6st
legkdsobb az ertesit6s k€zhert€tel6t koveto 8 napon beliil.
A korrekci6t k<ivet<ien - a k<izszolgdltat6 eltero adatszolgiiltat6sa hiriny6ban - a Koordinill6
szerv a kozszo i giil tat6si d ij at az i ngatl antul aj donosnak szimiiaza ki.

11.4 A Koordin6l6 szerv akiszirmliaott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatriridon beltil ki nern
fizetetl k<izszo I g6ltatdsi dij behaj tisa erdekeben intezkedik.

I1.5 A K<izszolgiitato r€sz5re a kcizszolgriltatrisi szerz6desben rcgzitett feladatok elftltrls66rt
a Koordin6lo szerv a hulladekgazdiikod,itsi k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
m ini szter iil tal megha throzott szol g6ltatiisi dij at fi zet.

11.6 A k<izszolgriltat6 az 0nkorm6nyzat, mint elliitrlsert felekis 6ltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja hogy a k<izszolg6ltat6 teljesites6vel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazoliisnak a ktizszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6szere a
rendszeres adatszolgrlltat6s kereteben trirtenii megkiildese a szolgriltatrisi dij fizetdsenek
feltetele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesitesigazolfust a Kozszolg6ltat6 reszere a teljesitessel erinteft
idoszakot kovet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az dnkorm6nyzat a teljesitesigazolas
kiadrisrival alapos indok n6lkiil kesedelembe esik, fgy a krizszolgrlltat6 jogosul t az ezzel
kapcsolatban keletkezo khrit az 6nkorm6nyzat fele erv6nyesiteni.

11.7 A szolgiiltatrisi dijban a hulladekgazdrilkod6si krizszolgiiltatiis teljes krizvetlen kriltsege
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag ertekesites6r<il a Koordin6l6 szerv gondoskodik fgy,
hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv riltal kryekilt

bi
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szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-ertekesit6sbol eredo bevetel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

ll.t A Koordin6l6 szerv a hulladekgazd6lkodasi krizszolg6ltathsi szerziJdes Ht. 9218. g (2)
bekezdes szerinti megfelelosdg6t vizsgrllja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjrin az Onkorm inyzat a kozszolgAltat6si szerzod6st
annak megk<it6set vagy m6dositds6t kovetrien halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus fton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgf ltat6si szerz6d6s hatilya

Felek jelen szerzodest 2021. jrinius 01. napjrlval kezdodo hatrillyal hatirozotl idbre, 2022.
jrinius 30. napjfig kdtik

Felek a szerzodest k<iz<js megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

A kdzszolgdltatdsi szerz6d6s megszfin6se

A k<izszolg6ltat6si szerzod6s megsz[inik
a/ a benne meg!'ntdrozott id6tartam lejirt6val,
b ) a Kozszolg6ltat6 jogut6d nelkiili megsztines6vel,

c/ el6ll6ssal, ha a teljesites meg nem kezdodtitt meg,

d) felmondiissal

e) afelek kdz6s megegyez6sevel

l3.l Az Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltatasi szerzod6st a Polg6ri Torvenykonyvben

meghatdrozott felmondrlsi okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgiiltato

a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sa soriln a k<irnyezet vedelmere

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6stigi d<intes eloir6sait stilyosan

megsertette, 6s ennek t6nyet a bir6s6g vagy a hat6s6g joger<isen megilllapitotta;

a szerzodesben meg6llapitott k<itelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsertette; 
..

a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerzod6st az Onkormrinyzat felmondja,ha a

Krizszolgriltat6 nem rendelkezik min6sit6si engedellyel vary megfelelosegi

velem6nnyel.

13.2 A K<izszolgriltat6 a Polg6ri Torv6nykrinyvben meghatirozottakon trilmenoen a

krizszolgiltatisi szenldest akkor mondhatja fel, ha

az flnkorminyzat a kozszolgiiltat6si szerzod6sben meghatarozott k<itelezettseget - a

Krizszolgiltat6 felsz6litiisa ellenere - srilyosan megserti, €s ezzel a Kozszolgiiltat6nak

k6rt okoz, vagy akadrllyozza a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolgrlltat6s teljesit6set; vagy

a kozszolgLiltat6si szerzodes megkoteset kovet6en hatrilyba lepett jogszabiiy a

k<izszolgrlltat6si szerzod6s tartalmi elerneit figy viitoztatja mog, hogy az a

(,^-- fY;
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Krizszolgriltat6nak a hulladekgazd6lkodasi krizszolg6ltatAs szerzodesszeni teljesitese

korebe tartoz6lenyeges es jogos 6rdekeit jelentos mertekben serti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerzcidest a kozszolgiiltat6 felmondja, a telepiilesi

<inkormanyzat hal adektal anul gondo skodik az rij krizszo I g6ltat6 ki v6l asztasar6 l.

A fentiek teljestilese eset6n a kdzszolgrlltat6si szerzod6s felmondrisi ideje 6 h6nap.

A felmondrisi ido alatt a K6zszolgiitat6 a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6st v6ltozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesitls az Onkormfuryzatnak felr6hat6 okb6l meghitisul, illetve, ha a szerzod6s

neki felr6hat6an sziinik meg, az dnkormfunyzat az 6ves kozszolgiltat6si dij 50%-rinak
megfelelo meghirisulasi kcitb6r fi zetesere koteles.

14. Eljiris a szerz6d6s megszfin6se eset6n

A k<izszolg6ltatrisi szerzodes megszrin6se vagy megsaintet6se eseten a Krizszolgirltat6 az ij
kdzszolgriltat6 kivilasztiis6ig, de legfeljebb 6 h6napig akiizszolgirltat6st viiltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolgAltatasi szerzodes megsz'un6se esetdn a krizszolgriltatas
ellitris6val kapcsolatos, folyamatban levo iigyek iratait 6s nyilvrintart6sait a Krizszolgriltat6 a
teleptil6si onkormiinyzatnak a k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els<isorban az egymis k<iz<itti trirgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ftj6n 60 napon beltl nern tudj'rk rendezni, a bir6s6gi
elj6rds lefolytatrisrira a Pecsi J6rrisbir6srig, illetve 6rl6khatrlrt6l fiiggoen a P6csi Trirvenyszek
illet6kesseget kdtik ki.

16. Ertesit6sek

A jelen szerz<id6ssel kapcsolatos brirmely igenyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szenodes teljesitesdvel kapcsolatos iigyintezlsre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm inyzat reszenil:
n6v: Nagy Attila polgdrmester
telefon: 731580-902
e-mail : jegyzo@sellye.hu

a Kdzszolgdltatri r6szer<il:

nev: Bir6 Peter iigyvezeto

e- ,r1"'
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telefon: 72t 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazddlkoddsiprogram

A K<izszolg6ltat6 ktiteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdiilkod6si projekt
kereteben megval6sulo letesitmenyeket es eszkriz<iket a k<izszolg6ltatris teljesit6se kapcs6n.
Felek k<itelezettseget viillalnak, hogy alivetik magukat a Trirsulisi Taniics hat6rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkezese, vary annak valamelyik r6sze
6rvenytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sig vagy bir6srig
annak ervenytelenseg6t rlllapitja oeg, ,igy a szerziSdbs t<ibbi r6sze 6rvenyes es

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha anelkiil brlrmelyik F6l a szrziid6st nern kotdtte volna meg.
A jelen szerzodesben nem szabiilyozott kerdesekben elsrisorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. torveny (Ht.), a kozbeszen6sekrril sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torveny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkorminyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny (M<itv), valamint a

Polg6ri Ttirvenyk<inyw6l sz6l6 2013. 6vi V. t<irveny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati jogszabrilyok irri.nyad6ak.

Jelen szerzodest a Felek annak elolvasiisa es ertelmezese ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegy ezot, j oviihagy6l ag irj ak ali.

Sellye, 2021. 6v ... .... :1. :.,.... ...... hrinap ..'.,l... nap

D6l-Kom Nonprofrt Kft.
Kiizszolgiltat6
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