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KOZSZOLGALTATASI SZERZ6UN S

Amely l6trej<itt egyr eszr ol:
Szentl6rinc Vf ros Onkormin y zata
sz6khelye: 7940 Szentlorinc, Templom t6r 8.

k6pviseli : Koltai P6ter polgilrmester
Ad6sz6m: I 57 224210-2-02
PIR sz6m: 724210
B anksz6ml aszhm: I 17 3 | I 3 5 -l 53325 49

mint 6nko rmilny zat, a to v6bbi akban : O n ko r miny zat

milsr6szr6l a: D6l-Kom D6l-Dunintlili Kommun{lis Szolgriltat6 Nonprofit Korlitolt
Felel6ss6gti Tfrsasdg

sz6khelye: 7632 Pdcs Sikl6si tfi 52.
ce gtr e gy zdkszitma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 11541587 -2-02
B ankszdml aszima'. I 0 402427 -0002 7 8 1 8 -000000 8

KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis Hullad6kkezelo Kozpont/
KSH sz6ma: I 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Krizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltat6

tov6bbiakban egytittesen ,,Felek" - krizott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek

mellett:

Az dnkorminyzat, mint aj6nlatk6r<i a kozbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny

M6sodik R6sz szerinti nyilt kozbeszerz6si elj6r6st inditott a Kbt. 81. $ (1) bekezd6se alapj6n.

Az ....... iktatosz6mon inditott kozbeszerz6si elj6r6sban az 6nkorm6nyzat202l. augusztus 10.

napj6n eredm6nyt hirdetett. Az elj6r6sban a nyertes aj6nlattevo Kdzszolg6ltat6 lett.

Ilyen elozm6nyek ut6n a Felek jelen szerzodes elvrilaszthatatlan rlszdt k6pzo Aj6nlati
felhivSsnak, a dokument6ci6nak, valamint a Krizszolg6ltat6 kozbeszerz6si elj6r6sban benyfijtott

aj6nlat6nak megfeleloen az alihbiak szerint 6llapodnak meg:
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l. Aszerziid6s c6lja
1.1. Magyarorszitg helyi onkormilnyzatat6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. torveny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi kozligyek, valamint a helyben biztosithat6 k6zfeladatok krireben
ell6tand6 helyi onkormfnyzati feladatok koze lartozik kiilonosen a kornyezet-eg6szs6gugy
(k6ztisztas6g, telepiil6si kornyezet tisztasiig6nak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irtris) es a
hulladekgazd6lkod6s.
A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a telepi.il6si onkorm6nyzat az onkorm6nyzati hullad6kgazd6lkodisi kozfaladat ell6t6s6t
aKozszolg6ltat6val kotott hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltatisi szerzSd6s utj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodls alapj6ul szolg6l6 kozbeszerzesi elj5r6s megindit6sa az Onkorminyzat
K6pviselo-testiilete 13912021. (VIII.3.) sz6mri hatitrozata alapjrin jott l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Szentlorinc V6ros kozigazgatisi tertilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egytitt:
ingatlanhasznii6) keletkezo telepiil6si sziliird hullad6k kezel6s6re fenn6ll5 kozszolgiiltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabillyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat es a
Kdzszolgiltat6 kdztitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezettsegeit szabllyozza.

2. A kozszol g6ltat{s m egnevez6se, m in6s6gi ism 6rvei
2.1. Az Onkormfnyzat megbizza a Kdzszolgflltat6t az alSbb meghatirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Szentlorinc V6ros kozigazgat6si teriilet6n a teleptil6si hullad6k begytijt6se 6s elhelyez6s
c6lj6b6l t<irt6no rendszeres elsz6llitiisa a szerzodlsben rdgzitett idotartamban, valamint
kezel6se, ill. 6rtalmatlanit6sa a Mecsek-Dr6va Hullad6k gazdillkodilsi Projekt altal kijelolt
eszk<iziik es l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6vel az ali$biak szerint:

vegyes hullad6k elszfllit6sa hetente 2 alkalommal,
elkiilonitetten gyrijtdtt hulladek k6thetente 1 alkalommal,
lomtalanit6s hizhoz men5 jelleggel 6vente 1 alkalommal,
z<ild hullad6k gytijt6se h|zhoz meno jelleggel 6vente 10 alkalommal.

2.2. A Kiizszolgdltatri vrlllalja, hogy a2.7. pontban meghatdrozott feladatok elv6gzes6t2021.
6v szeptember 01. napj6n megkezdi.

2.3. A jelen szerzodls alapj6n a Kiizszolgilltat| a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabiiyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfelelSen kiz6r6lagosan jogosult
Szentlorinc V6ros kozigazgatSsi teri.ilet6n a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re
ir6nyul6 kozszolgiitat6s elltltdsara.

A kozszolgSltatils megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
Kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznilo,
ahiztartbsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepezi vegyes hullad6kra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A k<izszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Szentlorinc V6ros kozigazgat6si teriilet6n
az 6 nkorm 6n y zati r endel etb en fel ttint etett utc aj egy ztk s z erin t.

A kozszolg6ltat6s k6rebe tartozo hullad6k elhelyezese 6s kezel6se: Szentl6rinc V6ros
kozigazgatilsi ter0let6tol 5 km-en beltil eso hullad6klerak6ban.

A szerzod6s alapj6t k5pzo kozbeszerz6si elj6r6s felhiv6sanak III.1.3. M.5.a) pontj6ban
meghatitrozott hullad6kkezel6si vezetiS (a kezel6si mtiveleteket krizvetlentil irrlnyit6 felelos
vezeto) szakember alkalmassiigi minimumkovetelm6nyen feltili szakm ai tapasztalata: 36
h6nap.

A szerzod6s alapj6t kepzb kozbeszeru6si elj6r6s felhiv6s6nak III.1.3. M.5.b) pontj6ban
meghatitrozott hulladekgyrijto (az elkiilcinitett hullad6kgffit6st vegzo gy$tiljiraton munk6t
vdgzo) szakemberek sz6ma: 8 fo.

Aj6nlattevonek a hulladlkgazdiikod6si ktizszolgSltat6si tev6kenys6g minosit6s6rol szol6 2013.
6vi CXXV. t<irv6ny szerinti min6sit6si osztilly besorol6sa: C/I

3. Az 6nkorm 6nyzat kiitelezetts6gvrillal6sa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. ponlban irt krizszolg6ltat6s elLit6siira a Kiizszolg{ltat6nak
kiz616lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nko rm fnyzat kritelezetts6get v6llal :

a kozszolg6ltat6s hatekony 6s folyamatos ell6t6sihoz a Kiizszolgiitat1t szitmira
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6s6ra;
akozszolgitltatris k<ir6be nem tartoz6 6s atelepiil6sen foly6 egy6b hullad6k gazd6lkodrisi
tevek6nys6gek kdzszolg6ltatassal t<irt6n6 risszehangol6s:inak ekisegit6s6re;
a teleptil6sen mtik<idtetett kiil<inbcizo kozszolgiitatiisok cisszehangol6s6nak
elosegit6s6re;

a Kiizszolg 6itat6 kiz6r6lagos kozszolgilltat6si jogrlnak biaositiis6ra;
a telepiil6s lak6i vonatkoziis6ban n6v - 6s cimjegyzlk itadisira, adategyeztet6sre;
ked.vezm6ny, mentess6g eseten annak alapj6ul szolg6l6 adatok iiadisira;
az Onkorm inyzat6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmeny vagy
mentess6g miatt felmeriilo k<ilts6gek megt6rit6s6re;
a teleptil6si ig6nyek kiel6git6sere alkalmas hullad6k gffit6s6re, sziilitilsira. kezel6s6re
szolgSl6 helyek 6s l6tesitm6nyek kijeloles6re. Ennek keret6ben kijeloli a
Kiizszolgdltatr6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arr4
hogy a Kozszolgitltat6 5tvegye k<izteri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhas zn6l6kt6l.,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott glpjitrmtivel nem tud behajtani,
a hullad6kszdllit6 j6rmri szitmira megfelelo ritviszonyok biztositils6ra (ktil<in<is
tekintettel a t6li h6- es sikoss6g mentesit6sre, valamint a k<izut 6rszelv6ny6be bel6g6
fadgak leviig6siira),
a kozszolg6ltatrisi szer z6 des kozzltetellro I a h elyb en szok6so s m6don gondo skodik,
gondoskodik M elkiilonitett hullad6kgffit6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeserol.
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4. A Kiizszolgdltatti kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A Kozszolg6ltat6 gondoskodik:
A hilztartisb an kel etkezo :

i. Vegyes hullad6k heti k6tszer,

ii. Elkiilonitetten gyujtott hullad6k k6thetente 1 alkalommal,
iii. Lom hullad6k 6vente 1 alkalommal,
iv. Zold hullad6k 6vente l0 alkalommal

tort6no risszegyfijt6s6rol, elsz6llit6sir6l, 6s kezel6s6r5l a jogszab6lyi elir6soknak megfeleloen

Szentl6rinc V6ros kozigazgat6si teriilet6n.

A gazdiikod6 szervezeteknel keletkezo hiztartisihullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k

<i sszegyfijt6s6rol, el sz6llit6s616l es kezel6s6rol -

Elkiilonitett /szelektiv/ hullad6kgytijtesrol,
Kozszolg6ltato kdteles Szentlorinchezlegkozelebb eso hullad6kudvarban a szelektiven

v6logatoit hasznosithat6 anyagok, elektronikai hullad6k, aut6gumi, akkumulitor,

zoldhullad6k 6s 6pit6si tormel6k 6tv6tel6t a Krizszolgiitat6 mell6kelt elj5r6srendje

szerint biztositani.
b) Admini s ztr ativ fel adatok :

konyvel6s, szSmvitel, b6rsz6mfejt6s,

adminisztr6ci6, nyilv6ntart6s, adatb6zis-kezeles,

jogi 0gyvitel,
adatszolgriltat6s.

c) az Onkorminyzattal egytittmrikodve a fogyaszt6k szhmhra k<innyen hozzdfetheto

i.i.gyf6lszolg6lat es iaieUo*utasi rendszer mrikridtet6se (Kozponti iigyf6lszolg6lat cime: 17632
pEcs, Sikl6si tt 58.], valamint akozszolgiltatSssal kapcsolatos lakoss6gi t|jdkoztatis.

4.2. A Kiizszolgfltat6 kotelezetts6get v6llal tov6bb6:

akozszolghltatSs folyamatos 6s teljes koni ellittilsfira,

akozszolg6ltat6s meghatSrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re -

ide6rtve a lomtalanit6s es az elktilonitett gyiijt6s teljesit6s6t is,

a kornyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si osztfly szerinti

kovetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkodisi

kozszolgitltatfusi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

akozszolgitltat6s teljesiteslhezsztikseges mennyis6gu 6s minos6gti j6rmti, g6p, eszkoz,

berendez6s biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mri es k6pzettsegri szakember

alkalmazhsdra,
a kozszolgriltat6s folyamatos, biztonsAgos es bovitheto teljesit6s6hez sziiks6ges

fejleszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

a kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6k kezeles6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitmenyek i g6nYbev6tel6re,

nyilv6ntart6si rendszer mtikodtet6s6re 6s a kozszolg6ltat6s teljesit6sevel osszefliggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6sere,
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a nyilv6ntartdsi, adatkezel6si 6s adatszolgiitat6si rendszerletrehozirsithoz 6s folyamatos
mrikodtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztosit6s6ra,
a fogyaszt6k szhmira konnyen hozzifdrheto iigyfelszolg6lat es t6jekoztat6si rendszer
mukodtet6s6re,
afogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6zesi rendj6nek meg6llapitflsdra,
a tev6kenys6g ellititsithoz szi.iks6ges biztositiissal rendelkezik, amely megfelelo
fedezetetny(rjt a feleloss6gi krirben bekrivetkezett, Onkorminyzatnak okozott esetleges

k6rok enyhit6s6re,

Kozszolghltat6ihulladdkgazdillkodisitervetkdszit,
biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyijtesehez az ingatlanhaszrriio legal6bb 2
ktilcinboz5 tirm6rt6kti gytij t6 ed6ny koztil viilaszthasson,
tobblethullad6k elhelyez6s6t szolgii6, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zsirk
forgalmazisira,
a Mecsek-Driiva Hulladdk gazdilkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom5nyitnak
hasznillatira.

Szerzbd(i felek kijelentik, hogy a szerzodds teljesit6se sor6n, illetve azzal kapcsolatban
tudom6sukra jut6, birtokukba keriilo, illetve egym5snak 6tadott minden szem6lyes adatot

bizalmasan kezelnek, valamint k<itelezetts6get v6llalnak arra, hogy megtesznek minden olyan
biztonsdgi, technikai 6s szervez6si int6zked6st, amely a szem6lyes adatok biztons6g6t
garantillja.

Szerz6diS felek kotelezetts6get v6llalnak tov6bb6 arra, hogy a szem6lyes adatok kezel6s6t a

hat6lyos jogszabilyokban meghatitrozott kovetelm6nyeknek, ki.il<in<isen pedig az Eur6pai
Parlament 6s a Tanilcs 2016. 6prilis 27 .-6n kiadott, 2018. m6jus 25.-t6l hat6lyos, a term6szetes

szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekinteteben tort6nd v6delm6rol 6s az ilyen adatok
szabad 5raml6s6r6l, valamint a 95l46lEK rendelet hat6lyon kivtil helyezeserol sz6l6 (EU)
20161679 rendeleteben (GDPR: General Data Protection Regulation - 6ltal6nos adatvedelmi
rendelet), valamint az inform6ci6s cinrendelkez6si jogr6l 6s az informhci6szabads6gr6l sz6l6
20ll.6vi CXII. t<irv6nyben (Inf6 tv.) foglalt eloir6soknak megfeleloenvegzlk.

A Kozszol g iitat6 hull ad6kgazd6lko d6si enged6ly6n ek szitma: P E/KTFO I 00202-8 I 2021

A Koz szol gf ltat6 megfel elo s 6gi v6l em6ny6nek szhma: KP I 269 37 -2 I 2020

A K<jzszo I giitat6 minS sit6si enged6ly6nek sz6ma : PE/KTF O I 0l 582 -6 I 2021

4.3. A Kdzszolgfltat6 nem frzet,llletve sziimol el a szerzod6s teljesit6s6vel <isszefiigg6sben

olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem

megfelelo t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, es melyek a nyertes ajrinlattevo ad6koteles
jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak. Kiizszolgiitat6 a szerzodls teljesit6s6nek teljes

idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet az Onkorminyzat szamara megismerhetove teszi 6s

az elozo mondat szerinti iigyletekrol az Onkormhnyzatot halad6ktalanul 6rtesiti.
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4.4. A Kbt. 136. $ (2) bekezd6s6nek eleget teve Felek meg6llapodnak, hogy ktilfoldi
ad6illetos6gri Kiizszolg:iltat6 koteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni,
hogy az illetos6ge szerinti adhat6s6gt6l a magyar adhat6sdg kozvetlentil beszerczhet a

Ktizszolgiltat6ra vonatkoz6 adatokat az orszegok kozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

5. Mentesiil a Kiizszolgfltat6 a 4.1 pontban meghat6rozott kotelezetts6g6tol vis major eset6n,
tov6bb6, ha az 6nko rminyzatnem biztos it az ingatlanok megko zelitdslhezolyan irtviszonyokat
/h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okbol jdrhatatlan akoz:iutl, amely a Kiizszolgiitatil
gepj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositja. Ez esetben a Kiizszolgiitat6 az akadiiy
elh6rul6s6t koveto legkozelebbi sz6llit6si napon kiiteles szolgriltatni, mely alkalommal kdteles
az el6zb elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gti teleptil6si szil6rd hullad6k
elsz6llit6srira is.

6. A Kiizszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hulladek elsziilititsirt:
az dnkorm inyzat rendelet6ben eloirtt6l eltero t6rol6ed6ny kihelyezese eset6n,

ha a trlrol6ed6nyben a telepiilesi szil6rd (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6
anyagkeriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, 6pit6si tormelek, 6llati tetem,rnarS,m5rgezo
arryag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyf titrgy, amely vesz5lyezteti a

hullad6kszSllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gffitSberendez6st, illetve 6rtalmatlanit5sa sor6n veszelyezteti a k<irnyezetet.),
a hullad6k nem a szabviinyos, zdrt titrol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgitltat6t6l
v6srirolt jelzett zs 6kban keriil kihel y ez6sr e,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre,hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fennSll (nem lez6rt, illetve s6riilt edeny),
ha a t6rol6ed6ny koriil szabllytalanul, annak mozgatdsirt 6s tirit6s6t akad6lyoz6 m6don
tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre,
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keri.il - a t6rol6ed6nyek matric5j5nak
hiilnya, illetve seri.il6se eseten.

7. Az alvillalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v0gezhet6 tevek6nys6gek

7 .l . Kilzszolg{ltatri jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. Onkormdn yzat a Kbt. I 3 8. $ (3)

bekezd6se alapj6n el6irja Kiizszolgfltatri r1sz1re, hogy a szerzodls megkot6s6nek
id5pontj6ban, majd - a k6sobb bevont alv5llalkoz6k tekinteteben - a szerzodls teljesit6s6nek
idotartama alatt koteles elozetesen az Onkorminyzatnak valamennyi olyan alviillalkoz6t
bejelenteni, amely reszt vesz a szerzodds teljesit6s6ben, 6s - ha a megelozo kozbeszerz6si
elj6r6sban az adott alv6llalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egytitt nyilatkozni vagy
az eintett alviilalkoz6 nyilatkozatrit benyrijtani arr6l is, hogy az iitala ig6nybe venni kivant
alviilalkoz6 nem 6ll a megelozokozbeszerzlsi elj6r6sban eloirtkizitr6 okok hatiilya alatt.

Az elSzetes bejelentes hi6ny6ban az alvfilalkoz6 a teljesitesbe nem vonhat6 be.

Kiizszolgiltatri teljesit6s6ben koteles kozremtikodni azolyan alv6llalkoz6 6s szakember, amely
akozbeszerzdsi eljirisban r6szt vett Kiizszolgfltat6 alkalmass6g6nak igazollsihan. Az olyan
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alv6llalkoz6 helyett, aki vagy amely a kozbeszerzlsi eljitrisban reszt vett Kiizszolg6ltat6
alkalmassilg6nak igazolilshban, csak az Onkorm inyzat hozzijhrulilsiival 6s csak abban az
esetben vehet reszt a teljesit6sben m6s alv6llalkoz6, ha a szerzbdeskot6st k<ivet<ien - a

szerzod6skot6skor elore nem Llthat6 ok kdvetkeztbben - bedllott lenyeges kori.ilm6ny, vagy az
alv6llalkoz6 bizonyithat6 hib6s teljesit6se miatt a szerzodes vagy annak egy resze nem lenne
teljesitheto a megjekilt alv6llalkozoval,6s ha Kiizszolgfrltat6 az ij alviilalkoz6val egyi.itt is
megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, melyeknek Kiizszolgiltat6 a
kozbeszerz6si eljrir6sban az adott alvdllalkoz6val egytitt felelt meg.

7.2. A Felek rogzitik,hogy az alviilalkoz6 tevek6nyseg66rt a Kiizszolg{ltatil rigy felel, mintha
maga jSrt volna el.

8. A Kiizszolgdltatris teljesit6s6vel <isszefligg6 adatszolgitltat6s biaosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgfltat6 az l./ pontban meghatirozott szolg6ltatiisi teriiletre vonatkoz6an elktil<initett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teri.iletrol elszrillitott
6s kezelt telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kotelezetteknek a kozszolgdltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minosegi 6szrev6teleiket, kifogSsaikat ir6sban a Kiizszolgriltat6 szekhely6re[7632
P6cs, Sikl6si rit 52.) kell cimezni, 6s a Kiizszolgiitat6 k<jteles ir6sban 15 napon beliil
megv6laszolni.

Halad6ktalanul int6zked6sre koteles a Ktizszolg:iltatri kcirnyezetszenrtyezls eset6ben, ha az a
kd zszol g6ltat6si tevek6nys6g6vel okozati ri s szefiigg6sben van.

Amennyiben a panasz, 6szrevetel az Onkorminyzat helyi hullad6kkezel6si k<izszolg6ltat6s
rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogasolja, a Kdzszolgiltat6 30 napon beliil
k<jteles az igyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett - az Onkorm{nyzathoz
megktildeni.

10. Kiizszolg:iltatfs dija
10.1 A szolgilltatilsi dij meghat6roz6sakor a hulladekr6l sz6l6 t<irv6ny 6rtelm6ben kell eljrirni,
ennek megfeleloen a jelenleg 6rv6nyes szabilyozis szerint:

A tov6bbiakban a hulladdkgazdiikod6si krizszolg6ltat6si dijat aMagyar Energetikai es K<izmti-
szabiiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
illapitja meg.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkod6si kozfaladat keret6ben az 6llam beszedi
akozszolgdltat6si dijat 6s kifizeti a Kdzszolg6ltat6nak a hullad6kgazd5lkod6sikozszolgirltat6si
dij m eg6ll apitSsS6rt fel el o s mini szter Sltal meghat itr ozott szolgilltatitsi dij at.

Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hozl6tre.
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A helyi Kozszolgiitato, a teleptil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
fel adatkor6nek gyakorlilsirhoz szi.ikseges.

A miniszter rendeletben 61lapitja meg a beszedett kozszolgiitatSsi dij felosztds6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6.ltal a Kozszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatitsi dijat.

A hulladekgazdiikoditsi kozszolg6ltatAsi dijat - a vegyes hullad6k mennyis6g6vel ardnyosan -
a kolts6gekre, tov6bb6 az 6rakra, illetve a dijra vonatkoz6 kozgazdasdgi <isszehasonlit6
el emz6sek felhasznillSs 6val ri gy kel I meg6ll apitani 6s szab 6lyo zni, ho gy ;

a) a dij a kolts6ghat6kony hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltatisra, a k<izszolgfiltatis
hatekonys6g5nakjavit6s6ra, a kapacit6sok hat6kony ig6nybev6tel6re, a kdzszolg6ltatds
min5s6g6nek folyamatos javitisira, valamint a komyezetterhel6s csokkent6s6re
osztonozzon, valamint

b) a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny szerinti c6ltartal6k cisszege, a
folyamatos hullad6kgazdilkoddsi k6zszolg6ltat6s indokolt krilts6gei, a

kornyezetv6delmi k6telezetts6gek teljesit6s6nek indokolt kolts6gei, a kozszolg6ltat6s
tart6s ellittdsdhoz, fejleszt6s6hez sziiks6ges indokolt kolts6gek, tov5bb6 a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6ssal 6rintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny
bezirisitnak, rekultiviici6j6nak, ut6gondoz6sanak 6s monitoringjfnak indokolt kolts6gei
fi gyel embev6telre keriilj enek.

Az igy meghatirozott dijalapot csokkenteni kell a hullad6kgazdilkoditsi kozszolgiltatrls
ell6t6s6hoz biztositott krilts6gvet6si, Onkorm5nyzati t6mogat6ssal, tovibbA a hullad6k
hasznosit6s6b6l vagy hasznosit6s clljitra tort6nd 6rt6kesit6s6bol szitrmaz6 bev6tellel.

10.2

A kdzszolg6ltat6si dij megrlllapit6sa a Ht. 46-48.$ es 91.$, valamint a6412008. (1II.28.) Korm.
rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tort6nt, es Felek a dij meg6llapit6sdn6l ezeket a

rendelkez6seket tekintik ir6nyad6nak.

Lakoss6qi diiak:

60 literes ed6ny: 55,- Ft + Afa*

80 literes ed6ny: 73,- Ft + Afa

I 10-120 literes ed6ny: 145,- Ft + Afa

I pari (sazdilkod6 szervezetek) df iak:

70 literes edeny: I I l,- Ft + Afa

80 literes ed6ny: 127,- Ft + Afa
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1 l0 literes ed6ny: 174,- Ft + Afa

120 literes ed6ny: tgO,- ft + Afa

240 literes ed6ny: 3SO,- f't + Afa

770 literes ed6ny: | 218,- Ft + Afa

I100 literes ed6ny: | 140,- Ft + Afa

110 literes ed6ny: 145,- P'1+ Afa

l20literes ed6ny: 126,-Ft+ Afa

240literes ed6ny: 252,-Ft+ Afa

770 literes ed6ny: 808,- Ft + Afa

I100 literes ed6ny: I 154,- f't + Afa

*a38512014. (XIL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil 6s 6lewitelszenien haszn5l6 term6szetes

szem6ly ingatlanhasznii6 rdsz6re, a telepiil6si <inkormSnyzat 6ltal kiadott igazolSs alapj6n.

Tobblethullad6k gytij t6s6re szol 9616 zsdk 6r a: 3 6 1, - Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az Sltalilnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrllyos AFA
torv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

A K<izszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si tevek6nys6gr6l 6vente besz5mol6t

k6szit, es azt a teleptil6si dnkorm6nyzatnakbenyujtja.

A krizszolg6ltatSsi dij megSllapit6sa mindenkor az erre a tertiletre 6rv6nyes hat6lyos
jo gszab iiyok szerint tort6nik.

11. A dijhitral6k kezel6se
A dijhStral6k kezel6sere vonatkoz6an a Ht. 52.$-a ir6nyad6.

12. Ailami hullad6kgazdflkodisi kiizfeladat-elldtis
12.l Az rlllami hullad6kgazd6lkod6si kozfaladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet kijeltil6s6rol,
feladatkor6rol, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si ktitelezetts6gek r6szletes

szabilyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet (Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se

alapjan a Korm6ny a Hl 321A. $ (1) bekezd6s6ben meghatfurozott feladatokra Koordinill6
szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodSsi KoordinSl6 es Vagyonkezelo Zirlkonien
Mfkodo R6szv6nyt6rsas6got jelolte ki.

12.2 A Koordin6l6 szerv akozszolglltatAsi dijakra vonatkoz6 szilmlitkat az Adatkorm. rend.

20. g (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatris alapj6n illitla ki. A Kozszolgilltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgriltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatiissal
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6rintett ingatlanhasznill6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszitmlir,ott
kozszolgiitat6si dijr6l ellit ki szitmli.i.. Az ezzel osszefiigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kotelezetts6g a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolg6ltat6si
dijkiilonbozet pozitiv merleget a Koordin6l6 szerv a Kozszolg6ltat6nak f,rzetendo esed6kes

szolgiltatisi dij b a besz6mitj a.

A Kozszolghltat6 hi6nyos vagy helyelen adatszolg6ltat6sb6l eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal
nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt
a Kozszolgfltat6t terheli a felel6ss6g.

12.3 A Koordinil6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megdllapitja azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs k<izszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatitrozva az adatszolgiitat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefi.igg6sben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot k6rni
az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hifinyzo ingatlanok 6s

sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a Kozszolg6ltat6nak,
6s felhivja a Kozszolg6ltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon vegzett szolgiitatdsilnak
megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6st legk6s6bb az ertesit6s
k6zhezt6tel6t koveto 8 napon beliil.

A korrekci6t kovetoen - a K<izszolgiitat6 elt6ro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szery a ko zszol giit at6 s i d ij at az ingatlantul aj do no sn ak sziml 6zza ki.
12.4 A Koordin6l6 szerv a kiszitmllzott 6s az ingatlanhasznill6 6ltal hat6ridon behil ki nem
frzetett ko zszol ghlt at 6 s i d ij b ehaj t5s a erd ek6b en i nt 6zk e dik.

12.5 AKozszolghltat6 rdszere akozszolg5ltat6si szerzod6sben rrigzitett feladatok ell6tds66rt a
Koordin6l6 szery a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter
6l tal m e ghat 6r o zott s zo I g 6l tat 6s i dij at frzet.

12.6 A KozszolgSltat6 az 6nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
teljesit6sigazoldssal igazolja, hogy a Kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meri.ilt fel. A teljesit6sigazol6snak a Kozszolgiitat6 iltal a Koordin6l6 szew rdszere a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tort6no megkiild6se a szolgiitatirsi dij fizet6senek
feltetele.

Az dnkorminyzat koteles a teljesitesigazol6st a KozszolgLltat6 rbszdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot k<iveto 5 napon beliil kiadni. Amennylben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a Kozszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez o kirht az Onkorm ilnyzat fe16 6rv6nyesiteni.

12.7 2016. jitlius 1. napj6t6l a szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg5ltat6s teljes
ktizvetlen kolts6ge megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rl6kesit6s6rol a KoordinSl6 szerv
gondoskodik rigy, hogy a Ktizszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordiniil6 szerv
6ltal kijelolt szervezetnek 6tadni. 2016. jrilius 1. napjSt6l a haszonanyag 6rt6kesit6sebol eredo
bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

Hivatal: Szentl6rinci Krizris Onkorm Anyzati Hivatal
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12.8. A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolghltati-si szerzod6st Ht. 921B. $ (2)
bekezd6s szerinti megfeleloseget vizsgillja. Az Adatkorm.rend. 4.g (4) bekezd6se alapjin az
Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltatdsi szerzod6st annak megkrites6t vagy m6dosit6silt k<ivetoen
halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil elektronikus riton megktildi a Koordiniil6 szerv
teszefe.

f 3. A kiizszolgSltatisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzodlst202l. szeptember 1. napj6t6l, 2023.jrinius 30. napj6ig terjed<i hatfurozott
idore k<itik.
Felek a szerz6d6st kozos megegyez6ssel, csak irilsban m6dosithatj6k, a Kbt. l4l. $
rendelkez6seinek megfeleloen.

14. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s megszfin6se
A kozszolg6ltat6si szerzodls megsz[inik

a) a benne megltatitrozott idotartam lejiirt6val,
b) a Ktizszolgiitatfljogut6d n6lktli megszrin6s6vel,
c) eliill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,
d) felmondiissal,
e) a felek kriz<is megegyezls6vel.

Az 6nkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzodest a Polgriri Torv6nykon5rvben
me ghatitr o zo ttako n ttlm e no en akko r mo ndhatj a fe l, h a a Kozszol gLiltat6

a) a hullad6kgazdrllkod6sikozszolgitltat6s ell6trlsa sor6n a kornyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d<int6s el<iir6sait srilyosan megs6rtette, 6s
ennek t5nyfit a bir6s6g vagy ahat6sdg joger6sen meg6llapitotta,

b) a szerzodesben megSllapitott kdtelezetts6get neki felr6hat6 m6don sirlyosan
megs6rtette,

c) nem rendelkezik 6rv6nyes minosit6si enged6llyel vagy megfelel<isegi velemennyel,
d) ha Kozszolgilltat6 ellen csodeljarris indult,
e) ha a K<izszolgiitato az illet6kes Bir6siign6l sajii maga ellen v6gelszrimol6si vagy

felsz6mol6si eljrir6s meginditils6t k6ri,
0 ha a mrlsik fel fizet6sk6ptelenseget a bir6sdg meg6llapitja,
g) ha aKozszolg6ltat6 v6gelszimolfusdt az erre jogosult szerv elhatirozta.

dnkorm6nyzat k<iteles a szerzod6st felmondani vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l eldllni,
ha a szerz5d6s megk<it6s6t krjvetSen jut tudom6s6ra, hogy a szerzodo fel tekintet6ben a
kozbeszerz6si eljrlras sor6n kizir6 ok 6llt fenn, 6s ezertki kellett volna zirrri akozbeszerz6si
elj6r6sb6l.

A K6zszolg6ltat6 a Polgiri Torv6nykrinyvben meghat6rozottakon trilmenoen akozszolgitltat6si
szerz6dest akkor mondhada fel, ha
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a) a, OnkormLnyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddsben meghatirozott kcitelezettsdg1t - a

Kozszolgiltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kozszolg6ltat6nak
k6rt okoz vagy akadirlyozza a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgirltat6s teljesit6s6t, *l

b) a kozszolg6ltat6si szerzod6s megkoteset krivetoen hat6lyba l6pett jogszabiiy u 1'
kdzszolg6ltatisi szerzod6s tartalmi elemeit ugy viitonala ffieg, hogy az a

Kozszolg6ltat6nak a hullad6kgazdiikodhsi kozszolgiltat6s szerzodesszeru teljesit6se

krir6be tartoz6l6nyeges es jogos 6rdekeit jelent6s mertekben s6rti.

A fentiek teljesiilese eset6n akozszolgdltat6si szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt a Kozszolg6ltat6 ahullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st viltozatlanul
ell6tja.

15. Eljirris a szerz(id6s megsziin6se eseten

A kozszolg6ltat5si szerzod6s megsztin6se vagy megszrintet6se eset6n, tovibb6, ha a

Kozszolgiitat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi v6lem6nnyel, a

K<izszolg6ltato azrij K<izszolg6ltat6 kiv6laszt6sirig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolg6ltatdst

v6ltozatl anul ellftj a.

A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se eset6n a kozszolg6ltatds

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban 16vo iigyek iratait 6s nyilv6ntartasait a Kozszolgiitato a

telepiil6si $nkorm6nyzatnak akozszolg6ltatdsi szerz6d6s megsz[in6se napj6n iiadja.

16. Jogvitrik int6z6se
16.1. Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitikat elsosorban az egymis koz<itti

t6rgyal6sok sor6n igyekeznek rendezni.

16.2. Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a

bir6s6gi elj6r6s lefolytatds6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khatdrt6l fiiggoen a P6csi

Torv6nysz6k illet6kess6get kotik ki.

17. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, ktivetel6st ir6sba kell

foglalni.
Aszerzod|s teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdz6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onko rm inyzat rbszbr ol
n6v: Koltai P6ter polg6rmester
telefon: 731570-002
e-mail : polgmest@szentlorinc.hu
a Kiizszo I g 6ltat6 r 6sz6r ol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

Hivatal : Sze ntl6rin ci Ktizris On korm Any zati Hivatal
7940 Szentl5rinc, Templom t6r B.

ftf +36-73 570-000 ffi +36-73 :Zf -OOf !f titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hn
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18. Az6nkorm6nyzat jogosult 6s egyben koteles aszerzodlst felmondani - ha sziiks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerz6dessel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni
tudjon - ha

a) a Kozszolg6ltat6ban k<izvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban
me ghatfir o zott felt6t el

b) aKozszolgiitat6 k<izvetetten vagy kozvetlentil 25%o-otmeghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k) pont kb)
alpontj rib an megltathr ozott felt6tel.

I 9. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzildls b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze 6rv6nytelen
vagy kik6nyszerithetetlen, va9y valamelyik szerv, yagy hat6s6g vagy bir6s6g annak
6rv6nytelens6get 6llapitja meg, ugy u szerzldes t<ibbi r6sze 6rv6nyes es kik6nyszentheto,
kiv6ve, ha an6lki.il b6rmelyik Fel aszerzod6st nem kritotte volna meg.

20. Egy6b rendelkez6sek
Jelen szerz6d6s elvrllaszthatatlan reszdtkepdzi a Kiizszolgiitat| kozbeszerz6si elj6r6s sor6n
beadott ajinlata, az azonnali beszed6si megbizrisra t<irt6no meghatalmaz6s, toviibbri a
ko zb eszerz6si aj 6nl ati fel hi vrls, i I I etve ko zb eszer z6 s i do kum ent rlci 6.

A jelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad lkgazditlkodrlsr6l sz6l6
2012.6vi CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekr6l s261o2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.),
a Magyarorsz6g Onkormilnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t<jrv6ny (6tv.1, vaiamint a
Polg6ri T<irv6nyktinyvrol sz6l6 2013. evi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati jogszab6lyok ir6nyad6k, ktilonosen a Kozszolghltat6 kiv6lasztris6r6l 6s a
hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolgiitatisiszerz6d6srol szolo3Il/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet,
a teleptil6si hullad6kkezel6si krizszol96ltatilsi dij megrillapit6silnak r6szletes szakmai
szabillyair6l sz6l6 6412008. (III.28.) Korm. rendelet, a hulladekj egyzdk,ri5l szolS 7212013. (UII.
27 .) YM rendelet eloir6sait.

A szerziSdds teljesit6se sor6n minden 6rv6nyben lev<i jogszab6lyt be kell tartani, azokat is,
amelyek az ajitnlati felhivrls megjelen6s6t, illetve szerzildlsk<it6st a ktivet6en l6pnek hat6lyba.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utin 5 p6ld6nyban, mint akaratukkal
mindenben megegyezi5t, j6vithagy6lag irjrik al6, melybol 3 p6ld6ny az Onkorm Snyzatot Es 2
p6ldiny a Kiizszolg6ltatrft illet.

Mell6kletek:

1. sz6mri mell6klet: Ktizszolgriltat6 ajinlata (fizrkailas nem keriil csatol6sra)

Hivatal: Szentl6rinci Krizrjs Onkorm Anyzati Hivatal
7940 Szentl6rinc, Templom t6r B.

@ +36-73 570-OO0 fi; +36-73 371-001!f titku.srg@szentlorinc.hu Honlap: wwwszentlorinc.hu

13

*,*_ hl



szENTr6ruuc vAnos OwKoRMAuvzar
7940 Szentliirinc, Templom t6r B

Tel: +36-73 570-000
Fax: +36-73 371-001
E-mail ; titkarsag(dszen tlori nc. hu
llo n la p: r,r,ww.szentlorinc.htt

2. szbmt mell 6kl et : Atl 6that6 s 6gi nyi I atkozat

3. sz6mir mell6klet: Nyilatkozat a teljesit6sbe bevonni kiv6nt alv6llalkoz6kr6l

4. szimu mell6klet: Nyilatkozat a teljesit6s sor6n ismertte v6lt alv6llalkoz6kr6l

Szentlorinc,

s--
, 

1.0.

LCZ,t. Cn . c)

Szentl6rinc V6ros
Onkorm{nyzata

k6pv: Koltai P6 k6pv: Bir6 P6ter igyvezeto

Kozszolg6ltat6PolgSrmester

Hivatal: Szentl6rinci Kriz<is Onkorm6nyzati Hivatal
7940 Szentl6rinc, Templom t6r 8.

@ +36-73 570-0OO fl +36-73 371-001!f titkrr.rg@szentlorinc.hu Honlap: www.szenttorinc.hu
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I. szdmfi melldklet
Kduzolgdltatd ojdnlota

r.1.

Hivatal: Szentl6rinci K<izris Onkorm Anyzati Hivatal
7940 Szentl6rinc, Templom t6r 8.

@ +36-73 570-0oO f, +36-73 377-Ool !f titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hr,r
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Tcl: +36-73 570-000
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2. szdmil melldklet

it l,it h ot,i s ri g i ny il at k o zot

NYILATKOZAT

Alulirott .........a(z)
(szervezet neve) (.. ... ......sz6khely) k6pviselojek6nt az iilamhitztartistol szolo

torv6ny v6grehajt6sSr6l sz6l6 36812011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. $ (la) bekezd6se alapjSn

nyilatkozom, hogy az iitalamkepviselt gazdasbgr t6rsas6g a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 1. 6vi

iXCVt. tiirv6ny 3.$ (1) bekezd6se 1. pontj6ban foglaltak alapjdn 6tl6that6 szervezetnek

minosiil.

Tudom6sul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak villtozilsa eset6n halad6ktalanul

koteles vagyok a viitozisrol a Szerzodist tiiekoztatni mindaddig, amig a koz<ittiink fenn6ll6

visszterhes jogiigylet alapjSn Szerzodonek fizet6si kotelezetts6ge 611 fenn a

....-vel (szervezet neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom

val6tlan tartalmri, aszerzodo a megrendellstlszerzodest felmondja vagy - ha a teljesit6sre m6g

nem kertilt sor - a megrendel6stol/szerzod6stol el6ll. Ebben az esetben a felmond6sb6l,

el6ll6sb6l eredo k6r megt6rit6s6t a ... (szervezet neve) nem

kovetelheti.

Keltez6s helye, ideje

cl,gszeri al6ir6s

H ivatal: Szentl6rin ci Kozris 0n korm Anyzati Hivatal
7940 Szentl6rinc, TemPlom t6r 8.

@ +36-73 S70-000 fi, +36-73 SZf -OOf !l titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www'szentlorinc.htt
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(A s z E R z d D E s e n i i rui s A vA L E G y r D E r U L r: ;: #t;l#: ;,
Nyilatkozat

A telj esit6sbe bevon ni kivr{nt alvillalkoz6krd,l

AZ ALY ALLALKO ZOK TELJESITESBE T6nTBN6 BEvoNAsAToT lUc c6nN
AZ ,,A" VAGY ,,8' VALTOZATATOT KERJUK KITOLTENI. A NYILATKOZAT

EGYUTTE S KITOLTESENET KERJUK M.F,LLoZNI, SZIVE SKEDJEN.

A Kbt. 3. $ 2 pont ,,Alvdllalkoz6 az a gazdasdgi szereplS, aki (amely) a kazbeszerzdsi eljdrds
eredmdnyekdnt megkafifi szerzddds teljesitisdben az ajdnlattevri dltal bevontan kometlenijl
vesz rdszl, kivdve

a) azon gazdasdgi szerepl1t, amely tevdkenysdgdt kizdr1lagos jog alapjdn g,,akorolja,
b) a szerzddds teljesitdsdhez igdnybe venni kivdnt g,,drt6t, forgalmazilt, alkatrdiz vagy

alapanyag eladfjdt,
c) dpitdsi beruhdzds esetdn az dp{tdanyag-elad1t."

Alulirott

.,4" vfiltozat

(partner k6pvisekije) a
(partner neve 6s sz6khelye) k6pviseldjek6nt nyilatkozatom, hogy a Szerzod6s teljesit6s6hez
nem kivrinok ig6nybe venni alv{llalkoz6t.

Keltez6s helye, idopontja

c|gszeri aldirSs

..B" vdltozat

(partner neve 6s sz6khelye) k6pvisel<ijek6nt nyilatkozatom, hogy a Szerzod6s teljesit6s6hez az
al6b bi alvillalkozt6kat kivinom ig6nybe venni :

Hivatal: Szentl6rinci K<izris Onkorm Anyzati Hivatal
7940 Szentl6rinc, Templom tcar B.

@ +35-73 570-000 fl +35-73 SZf -oof !f titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szenrlorinc.hu
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Nyilatkozom, hogy a fent megjelolt alvillalkoz6k nem tartoznak a kozbeszerz6si elj6r6sban

eloirtkrzfurl okok hat6lya a16.

Tudom6sul veszem, hogy a Kbt. 138. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben a Szerz6d6s idotartama alatt

koteles vagyok minden tov6bbi - a teljesit6sbe bevonni kiv6nt - alv6llalkoz6t elozetesen

bejelenteni aYevolszerzodo partner fele, tov6bbf nyilatkozni anol,hogy az ig6nybe venni

Uvant alvSllalkoz6(k) nem 6ll(nak) a kozbeszerzesi eljhrilsban meghatitozott kiz6r6 okok

hat6lya alatt.

SZENTT6ruruC VAROS ONKORMAIVYZAT

a teljesit6s sorin ismertt6 v6lt, a teljesitesbe bevonni kivint
a szerzodeshez mell6kletk6nt csatolt nyilatkozat benytijt6s6val

Tudom6sul veszem, hogY

alv6llalkoz6k bejelent6se

val6sul meg.

Keltez6s helye, idopontja LJ Lt. 91 . c/1.

c6gszeru al6ir6s

H ivatal: Szentltirin ci Kcizris 0n korm Any zati Hivatal
7940 Szentl6rinc, TemPIom t6r B'

@ +36-73 S70-0OO fl +36-73 371-00181 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.htt

Alvfllalkozri

nevc

Alvillalkoz6 sz6khclye
(cimc)

Alvdllalkoz6
ad6szdma

A teljesitend6
munkanem

megnevez6se
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4. szdmi melldklet

Nyilatkozat
A teljesit6s sorin ismertt6 vrilt 6s a teljesit6sbe bevonni kivrint alvfllalkoztf,kr6l

Sz6llit6s megnevez6se:

Kbt. 13 8. $ (3) ,,,4 nyertes ajdnlattevd a szerzddds megkdtdsdnek idcipontjdban, majd - a kdsdbb
bevont olvdllalkoz1k tekintetdben - a szerzfldis teljes[tdsdnek idfitortoma olatt kdteles
elilzetesen az aidnlatkdrdnek valamennyi olyan alvdtlalkozdt bejelenteni, amely rdszt vesz a
szerzddds teljesftisdben, ds - ha a megekizri kdzbeszerzdsi eljdrdsban az adott alvdllalkozfit
mdg nem nevezte meg - a bejelentissel egyiitt nyilatkozni vaglt oz drintett olvdllatkoai
nyilatkozottit benyrtjtuni arrdl is, hogy az dltala igdnybe venni kivtint alvdllalkozd nem dll a
megel6z6 kdzbeszerzdsi eljdrdsban elfiirt kizdrd okok hattilyo alatt."

Alulirott (partner kdpvisel6je)
(partner neve ds szdkhelye) k6pviseldjekent a hivatkozott

jogszab6lyi rendelkezesre figyelemmel nyilatkozom, hogy a fenti szerziSd,es teljesft6s6hez az
alfbbi alv6llalkoz6kat kivdnom ig6nybe venni, egyidejtileg nyilatkozom, hogy a megjel6lt
alv6llalkoz6k nem 6llnak atfurgyikozbeszerz6si elj6r6sban eloirt kizir6 okok hat6lya alatt.

19

Alvfllalkoz6

neve

Alvrillalkozri sz6khelye
(cime)

Alvfllalkoz6
adfiszfma

A teljesftend6
munkanem

megnevez6se

az alvf,ll t6sbe 6 bevon{sa
het m tl6rinc V an az Slta

Keltez6s helye, ideje

c|gszeri aliiriis

Keltez6s helye, ideje

c6gszeni alitiris

Hivatal: Szentl6rinci Krizcis 0nkorm Anyzati Hivatal
7940 Szentl6rinc, Templom t6r 8.

ftf +36-73 570-oo0 f, +36-73 azr-oor !f titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hn
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Bolv6ri Ren6ta, p6nziigyi osztSlyv ezet6

&'
120 )

Hivatal: Szentl6rinci Krizcis Onkorm Anyzati Hivatal
7940 Szentt5rinc, TemPlom t6r B.

@ +36-73 S70-000 fl +36-73 371-001!f ti&arsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.htt
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A Mecsek-Drdva Hulladekgazddlkoddsi Program kereten beltil letrehozott hullad6kudvarok
haszndlatdnak bevezetese 6ta a Del-Kom Nonprofit Kft. szolgdltatdsi terrilet6n evr6l-6vre
novekszlk a lakossdgi hulladek beszdllitdsi mennyis6ge. A lakossdg mindennapi 6letvitel6ben
pozitiv ir5nyba tejl6d6 k6rnyezettudatossdg vehet6 6szre, csokken az illegSlisan lerakott
hulladekok mennyis6ge. Ennek oka nagym6rt6kben vezethet5 vissza a korszerU, egyszer(en
igenybe vehet6 lakossdgi h ulladekudva rok megjelen6sere.

Kollegdink arra tcirekszenek, hogy a szakmai irdnyitds mellett egy bardtsdgos kornyezetet
biztositsanak a lakossdgi beszdllitok szlmira, fenntartsdk, osztcinozzek a lak6kat, a

h u I ladekudvarok folyamatos haszndlatdra.

A Del-Kom Nonprofit Kft. 6ltal r.izemeltetett lakossdgi hultodekudvarokban csak a

hilztartaisokban - tehiit nem az iparban vagy a vdllalkozdsokban - k6pz5d5, el6re szelektdlt
h u llq dekok el helyezdsi re v an leh etc5seg.

H u llad ekudvara in k szolgdltatdsa it kizd rolag h u lladekgazd ii lkod iisi kdzszolgdltatdsi
szerz6dessel rendelkez6 mogdnszemdlyek vehetik iginybe. A hullad6k meghatalmazdssal
tcjrtencj besz5llit6sdra nincs lehet5seg, kizdrillog szemilyesen tiirtinhet.

Beszdllithat6k az iletvitelhez szi,iksiges tevdkenysdgek sordn keletkez6 nagymeretU
hulladekok, amelyek merettiknel/ellegriknel fogva nem fernek el a szabvdnyos
gytijtciedenyekben (kukdban), illetve amelyek a gy(jtc5szigeteken nem helyezhetcik el.

Az iletvitelhez sztiksdges tevikenysig pl.:
o a kert gondozds (de nem a kertepit6s),
. a javitds vagy karbantartds (de nem az ingatlan fel0jitiis),
. butor, vagy h6ztartdsi berendezes csereje (de nem a hdz kirirites),

A nogymennyisigil hulladektermelesseljd16 tevdkenysegb6t szdrmaz6 hulladikok
. szdllitdsara, a BIOKOM Nonprofit Kft. szdllitdsi reszlege,
. hasznosltdsdra BloKoM Nonprofit Kft. Eperfiis (titelephelye,

' drtalmatlanitdsdra Del-Kom Nonprofit Kft. Kokenyi hulladekkezelci kozpontja dll
rendelkezesre,

A hullodikudvorbon nem adhat6 dt:
a

a

hdztartdsi (kommundlis) hullad6k,
kommundlis vagy mds hulladekkal szennyezett, a leadhat6 hulladekok jegyz6k6ben
szereplS szelektivhu llad6k,
6lelmiszer, elelmiszermaradek,

. a fenti felsoroldsban nem szereplci egyeb veszelyes hulladek, pl, pala, eternitcs6,
bitumen, kStrdny es ezekkel szennyezett anyagok, laborvegyszer, injekci6s t( es
robbandsveszelyes anyagok.



A hulladikudvorokbon a hulladekok leaddsdhoz szilksigesek:
. A legut6bbi idciszak hulladekkezelesi szdmlSjdnak befizetes6t igazo16 bizonylat (csekk,

dtutaldsi megbizds mdsolata),
. T6rsashdz eset6n az 6tutaldsi megbiz6s m6solata, vagy a kozoskolts6g befizet6s6t

igazol6 bizonylat.
. Azoknak a teleptileseknek a lakosai eset6ben, ahol a hulladekgazddlkoddsi dijat az

onkormii nyzat fizeti, befizet6si igazol6st nem szt-i kseges bemutatni.
. Lakcimkdrtya, szem6lyazonosito igazolvdny.

A partnerszdm vagy a befizet6st igazol6 bizonylat hidnySban a hullad6k nem rakhat6 le a

lakossdgi hulladekudvarban.

A hulladekok dtad5sakor hullad6kudvari dtvevcj v6gzi a hulladek minclsegi besoroldsdt,

mennyis6g6nek meghatdrozdsdt.

A Partner ker6s6re dtveteli elismervenyt dllitunk ki.

UvuouuuuoEr
A lakossdgi szelektiv hulladekudvarokban 6tvett hullad6kok kozril a legnogyobb boleseti

veszilyt jelent6 hulloddk, az tivegtartalmri hulladek.

Ugyfeleink 6s dolgoz6ink biztonsdga erdekeben a nagyfeltilet( sf ktiveget tarlalmaz6

hulladekokat (britorokat, ny(ldszd16kat) az oldbbi feltitelekkelveszik dt hulladekudvaraink:

. A fa, f6m vagy mfianyag bitorelemek, ny(ldszd16k, melyek (ep, vagy serrilt) tiveget

tartalmaznak, szelektdliis n6lkril csak kis mennyis6gben adhat6k 5t.

o tiveg tartalmri b0torelemek 2 db lneVf6l lh6l
o tiveg tartalmi nyildszd16 4 db /rigyfel /het

Ezt meghalado mennyiseg eseten k6rjrik, az tiveges a befoglalo anyag (pl.:fa, fem, mfianyag)

szelektdldsdt, es elkrllonitett Uveg 6s fa, fem vagy m(anyag hulladekkentt6rtencj atad6s6t.

A beirkezf i)vegezett bitorokb6l, nyildszdrilkb1l az i)veg eltdvolitdso a hulladekudvar

telephelyen tilos!A hulladekudvarban ilyen tev6kenyseget sem az tigyf6l, sem hulladekudvari

dolgoz6 nem v6gezhet. A balesetvesz6ly minimalizdl6sa erdek6ben egytittm(kodesrlket es

meg6rt6sUket kerjrik!

LOMHULLADEK

A hdztartdsokban feleslegesse vd16 nem elektromos tdrgyok, eszkdziik, amelyek a

kozszolgdltatds keret6ben rendszeresitett gyfijt1edinyben nem helyezhetf el, pl.: fa,

m(anyag, textil tartalmti btltorok 6s tdrgyak, ruha, textil.
. A f6b6l, britorlapb6l k6szrllt szekr6nyek, kisbtitorok a balesetmentes mozgat6s,

rakodds erdekeben csak darabokban, lapra bontva adhat6 5t.

. A bolesetveszily miatt o hullodikudvarokban o bitorok szdtbontdso nem vigezhetS.

zdloxur-r-RoEr
. A hullad6kudvarban a zoldhulladek csak elvdghat6, dr6tmentes kotegelci anyaggal

k6v6be kotve adhat6 dt.



. Az dtadni kivdnt zoldhulladek hosszirdnyu terjedelme 2 meternel nem lehet nagyobb

es k6zzel rakodhat6nak kell lennie.
. Az 6tadni kivdnt zoldhullad6k 5 cm-n6l nagyobb 6tmer6ji dgakat nem tartalmazhat.

Lakossdgi hulladekudvarba besziill(that6 hullad6kok fajtdi 6s mennyis6gtik:

Megnevez6s Eves mennyis6g

zold h u lladek 800 kg

b(tor - lom 1500 kg

uveg korldtozds nelktil

epltesitormelek 1200 kg I 1,2m3

fenycsovek 6 ke I 30 darab

gumiabroncs 1 165 kg

elhaszndlt novenyi olaj 50 kg

fdradt olaj 2 20 ke

akkumuldtor korldtozds n6lkrll

egyeb elektronikai hulladek korldtozds nelkr.ll

h(tci, fagyaszt6, mosogep, szdrit6g6p, centrifuga 3db

tv / monitor 3db

fem korlStozds nelktil

mrianyag csomagolSsi hulladekok 3 korlStozds nelktll

egyeb m(anyag hulladek 3 500 kg

pap[r korldtozds nelktll

szd razelem korldtozds nelkr.il

toner 3kg

spray flakon 6kg



Megnevezrls Eves mennyis69

old6szerek 3ke

gyogyszerek 1kg

szennyezett csomagoldsi h u llad6kok: novenyvedciszeres csomagoloa nyag 3kg

ncivenyved6szer maradek 9kg

szennyezett csomagoldsi hu llad6k: fest6kes csomagol6anyag L5 kg

szennyezett csomagoldsi hulladekok: motorolaj dsvdnyi olaj 6ke

fest6k marad6k (old6szeres) 20 kg

savak, lUgok 3kg

fagydll6 3kg

1)Szem6lygepj:irm( gumiabron cs 2!" (53 cm) Stm6rcit meg nem halad6 meretben.
Nem adhat6 le:

. festett gumiabroncs

. traktorgumi

. teherg6pjdrm(abroncs

zl Olajszir6, elhaszndlt sz(16 betet nem hozhat6 be

3)A nem csomagol5si mfianyag hullad6kokra a korldtlan Stv6teli mennyis6g nem vonatkozik.

A nem csomagolSsi mr.ianyag hulladekok besoroldsdt (jellegenek meghatdroz5sdt) a

hulladekudvari dtvevS vegzi.


