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HULLADEKGAZDAT,TooAsT rozszol-,cAr-,rarAs t szunz;Oorcs

amely ldtrejdtt egyreszt: Kemse Kiizs6g Onkormfnyzata
sz6khely: 7839 Kemse, Riik6czi ttt 17.
PIR szrlm: 334011
ad6szitm: I 5 3 3 40 I 5 - 1 -02
k6pviseli: Veto J6nos polgiirmester
mint cinkorm iny zat (a tov6bbiakban : 6 n ko rminy zat)

mdsr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgriltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tf rsasrig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
cd g e gy zekszdma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szirma: | | 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: KTJ szdma:100468989 /P6cs-K<ik6ny
Region6lis Hullad6kke zelo Kozpontl ;

KSH szrima: I 1 541 587 -3811 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kcizszolg6ltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgf ltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k<izritt az alulirott helyen 6s napon az alabbi
felt6telek mellett:

Szerzodb felek jelen kclzszolg6ltatrisi szerzSd6s megkrit6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekrril szolS 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzdsi
6rt6khat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatfuozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akdzponti kcilts6gvet6sr6l sz6l6 trirv6nyben meghatirozott k6zbeszerzesi 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzesi targyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtdkhatarokat a k<izponti
kcilts6gvet6srol s2616 t<irv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kcilts6gvet6si t<irv6nyben 6vente rrigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgdltat6s becstilt 6rt6ke olyan szerzodds eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozott idore, ndgy 6vre vagy awfttl rdvidebb idore kcltendo szerzod6s eset6n a
szer z(5 d€s i dStartama al atti e I I ens zolgiitatds ;

b) hathrozatlan id<ire kdtdtt szerzodls vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore kotendo szerz6d6s
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztiirsasiig 2019. 6vi k<ilts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. $ (1)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzdsi
erteir,hatdr 2019.janu6r l-jdt6l szolgiitatirs megrendelese eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitjilk, hogy fentiek alapj6n jelen szerzSd6s nem esik a kiizbeszerz6si elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, szallit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6giinak biztositrlsa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi rinkorm6nyzati rendelet
v6grehaj tris 6r a az al6bbi szer zoddst kritik meg :

l. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszitg helyi <inkormdnyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 ktizfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi <inkormfinyzati feladatok koze tartozik kiil<in<jsen a hullad6kgazdrllkodiis 6s a

k<irnyezet-egdszs6gi.igy (kdztisztas6g, telepi.il6si kornyezet tisztasirgrinak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcs616irtds).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse

szerint a telepiil6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolgriltat6s elklt6s5t a

kdzszolgriltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod1s az Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete l8l20l9 (V.23.) sz. hatdrozata
alapjrln j<itt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Kemse K6zs6g kozigazgatilsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a toviibbiakban egyiitt:
ingatlanhasznal6) keletkez6 telepiil6si szillrd hullad6k kezel6s6re fenn5ll6 kozszolgiitatiissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabrllyoknak megfeleloen M Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgfltat6 koz<itti kapcsolatot, a Felekjogait 6s k<itelezetts6geit szabiiyozza.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltatr6t az alibb meghatirozott feladatok
elv69z6s6vel:
Kemse Kcizs6g kozigazgattisi terulet6n a teleptl6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj6b6l trirten5 rendszeres elsziillitris6val a szerzod6sben rogzitett iddtartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanitrisrival - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod5si Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llomanyiinak ig6nybevdtel6vel-, k<izszolg6ltatdsi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gy[ijt6se, szilllitdsa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanitiis 6vente 1 alkalommal
- elktikinitett /szelektiv/ hullad6kgytij t6s

2.2. A Kiizszolg{ltat6 a 2.1. pontban meghatfirozott feladatok elv6gz6set2020. janu6r 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjan a Kiizszolghltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az rinkormdnyzati rendeletnek megfelel6enkizir6lagosan jogosult Kemse
Kdzs6g kozigazgat6si teriilet6n a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re es kezel6s6re ir6nyul6
kd zszol giitatasok e I I 6t6s ara.

A k<izszolgdltatris megnevez6se: telepiildsi hullad6k gyrijt6sdre 6s kezel6s6re ir6nyul6
kozszolgiitat6i feladatok elliit6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznitlo
ahintartSsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sdre tekintettel.

A kcizszolg6ltat6s teljesites6nek tertileti kiterjed6se: Kemse K6zs6g kozigazgat6si teriilet6n.
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A kdzszolghltatis kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a K<ik6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy ittrak66llomrison, illetve m6s, krimyezetv6delmi, mtikcid6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezel<i l6tesitm6nyben.

3. Az Onkormrlnyzat kiitelezetts6gvrillalisa

3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolgilltatds ell6t6silra a Kiizszolgriltatrinak
kizrir6lagos j o got biztosit.

3.2. Az 6 n ko rmr{nyzat kritelezetts6get vrillal :

- a k<izszolgiltatis hat6kony 6s folyamatos elliltdsiiltoz a Kiizszolgiitat6 szimira
sziiks6 ge s informric i 6k 6 s adatok szol girltatds itr a,

- a k<izszolg6ltat6s k<irdbe nem tartoz5 hulladdkgazdrilkod6si tevdkenys6gek
k<izszolg6ltatdssal trirt6no risszehangol6s6nak elSsegit6s6re,

- a kozszolgdltat6snak a teleptil6sen vdgzett m6s kiizszolghltat6sokkal val6
risszehangol6sanak el6segit6s6re,

- a Kiizs zolg6ltat6 kizrir6lagos kozszolgdltat6si j o ganak biaosft6siira,
- a telepiil6s k<izszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kritelezett ingatlanhasznii6i vonatkoziisiiban

n6v-6scimjegyzdkirtadisina,adategyezetdsre,
- kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiadisira,
- az Onkormrlnyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmertiki kctlts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmira,
- a teleptil6si ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hulladdk gyrijt6s6re, szillitisdra. kezel6s6re

szolg6,l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatdroz6srira. Ennek keret6ben kijekili - a
Kilzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgirltat6 6tvegye k<izteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszniil6kt6l,
mely'ingatlanokhoz aKdzszolgiitat6 6ltal alkalmazott gdpjirmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szilmdra megfelelo ritviszonyok biaositiis6ra, (ki.ilcin<is
tekintettel a t6li h6- 6s sikossrig-mentesitdsre, valamint a krizrit tirszelv6ny6be bel6g6
fngak lev6g6srira),

- akozszolgriltatiisi szerzodeskozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiil<initett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. A Kdzszolgiitatfl k0telezetts 6 gei :

4.1.
a) Akrizszolgitltat6gondoskodik:
- A h6^art6sban keletkez6:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfutfusi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhasznfl6k rdszlre az 6ves
hul lad6kgazdilkod6si kdzszol g6ltat6si d ij 5 0%- 6t kel I m e 96l lapitan i. )

ii. Elktildnitetten gyiijtdtthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

tcirt6n6 <issze gytij t6s6ro l, elsz6llit6s6r6 I 6s kezel6s6r5l.

- A gazdilkod6 szervezetekn6l keletkez6 hiztartfsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
<isszegyfijt6s6r61, elsz6llitrisrlr6l 6s kezel6s6rol.
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- Az iitala iizemeltetett hulladdkgyrijto ponton, hullad6kgffito udvarban a hullad6k
:itv6te I 6ro l, ri s sze gytij t6 s6rri l, elsziilitirsin 6 I 6 s keze I 6 s 616 l.

b) Admini s dr ativ feladatok :

- kcinyvel6s,sziimvitel,b6rszilmfejtds
- admini sztrfuci6, nyilv6ntart 6s, adatbinis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatds

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtik<idve a fogyaszt6k szirmilra k<lnnyen hozziflrheto
iigyf6lszolgrilat 6s til5koztatirsi rendszer mtikcidtet6se (K<izponti iigyf6lszolgiitat cime:7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgSltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi thjekoztatils.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bbii:
a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6tris6ra,
b) akozszolgilltatiis meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g iital meghat6rozott minSsit6si oszt6ly szerinti

k<ivetelm6nyek biaositiis6ra 6s a minosit6si engeddly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiitatdsi szerzod6s hat6lyossiigiinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez szi.iks6ges mennyis6gf 6s minos6gti j6rmti, gdp, eszkoz,
berendez6s biztosit6sara, a szi.iksdges l6tsziimri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmaz6sdra,

e) a kdzszolgrlltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesit6sdhez sztiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantartiisok elvdgzds5re,
f) a krizszolgrlltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikddtet6s6re 6s a k<izszolgilltatils teljesit6s6vel 6sszefiigg6

adatszolg6ltatSs rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntartiisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehozris6hoz 6s folyamatos

mtikodtet6s6hez sztiks6ges felt6telek bizto sit irsir a,

i) a fogyaszt6k sztim6ra kcinnyen hozziferhet6 iigyf6lszolg6lat 6s t6jdkoztat6si rendszer

mtik<idtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitis6ra,
k) a tev6kenys6g ellltrisrihoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyujt a felel5ss6gi krirben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

D biztositja, hogy a vegyes hullad6k gffit6s6hez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 ktilcinboz6
tirm6rt6kri gyrij toeddny kdziil v6laszthas son,

m) tcibblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott zsdk

forgalmazisfira,
n) a Mecsek-Drirya Hulladekgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llomilnyrinak

haszniiatira.

A Kozszolgiitat6 hullad6kgazdrilkod5si enged6ly6nek szitma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 0 55-3 I 2017, P E/KTFO I 155-7 I 2018, PE/KTFO/00363-2 12019 .

A Krizszolgitltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek szdma: OHKT -KPll73l1-5/2018
A Krizszol giitat6 minS sit6si enged6ly6nek sz6ma : PE/KTFO I 0106 4 -6 I 20 19

5. Mentestil a Kiizszolgiltatt6 a 4.1 pontban meghat6rozott k6telezetts6g6tol vis maior eset6n,

tovribb6 ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jiirhatatlan akoz:irtl, amely a

Kdzszolgiitatf g6pj6rmtiveinek balesetmentes krizleked6sdt biztosftja. Ez esetben a
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Ktizszolgdltat6 az akadily elhrlrul6s6t kdvet6 legkdzelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolgilltatni, mely alkalommal kriteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti teleptil6si hullad6k elsz6llit6sdra is.

6. A Kdzszolg5,ltat6 j o go sult me gtagadni a hulladdk el sz6llitris6t :

az dnkorminyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6r6 trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, dpit6si trirmel6k, rillati tetem, mar6, mlrgezi|
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy
robban6 myaB, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyezteti a
hullad6ksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gy[ijt6berendez6st, kezelo berendezdst, illetve drtalmatlanitiisa sor6n veszdlyezteti a
kcirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgdttatritt6l
vils iiro lt j e I zett zsitkb an keriil ki he I y ezd sr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatilsakor a
kisz6r6dris vesz6lye fennrill (nemlezirt illetve s6riilt ed6ny)
ha a tiirol6ed6ny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akadiiyoz6 m6don
t<ibblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tilrol6ed6nyek matric6jrinak
hiiny a, illetve s6ri.il6se esetdn.

7. Az akfillalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vilgezhetl tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltatr6 jogosult alvillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A K0zszolgr{ltat6 az
alviilalkoz6 ig6nybev6tel6t k<iteles az Onkorminyzat szitmirabejelenteni.
7.2. A Felek riigzitik, hogy az alvillalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha magajilrt volna el.

8. A Kiizszolgdltatis teljesit6s6vel dsszefiiggo adatszolg6ltatris biztositrisa 6rdek6ben a
Kdzszolgiltatil az 1./ pontban meghatirozott szolgiiltat6si tertiletre vonatkoz6an elktil<inftett
nyilviintart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitattisi tertiletrol elszrlllitott
6s 6rtalmatlanitott telepiildsi hullad6k mennyis6g6t.

9. A kcizszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kozszolgriltatris teljesit6sdvel
kapcsolatos min6sdgi 6szrev6teleit, kifogilsait iriisban a Kdzszolgdiltat6 szdkhely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s aKdzszolgiitatl
ktiteles azokat frdsban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kciteles a
KiizszolgSltat6 k<irnyezetszewtyezds eset6ben, ha az a kozszolg6ltatrisi tev6kenys6g6vel
okozati cisszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkormrinyzat helyi
hullad6kkezel6si kozszolgiitatiis rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kdzszolgiltat6 30 napon beltil kriteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az O nko rm 6ny zathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgfltatrls dija

10.1. A hulladdkgazd6lkoddsi k6zszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K<izmu-

szabdlyozirsi Hivatal javaslatrlnak figyelembev6tel6vel az llletlkes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan az iilarni hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az itllarn beszedi

a kozszolg6ltat6si dijat 6s kihzeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolgriltatrisi dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatitrozott szolgflltatitsi dijat,
Az illam e feladatainak ell5t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinril6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kdzszolgiitat6, a teleptil6si <inkormiinyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordiniil6 szerv

feladatk<irdnek gyakorlisithoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben Sllapitja meg a beszedett kozszolgiitat6si dij feloszt6siinak elv6t. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koo rd i niil 6 s zerv 6ltal a ko zszolgilltat6nak fi zetend6 szol giitatits i d ij at.

10.2 A kozszolgiitat6 Sltal alkalmazott kozszolghltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tort6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szem,lly ingatlanhaszndl1k dltal fizetend1 lakossdgi d[iak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6k tekintet6ben a ktizszolgrlltatrisi dijfizet6si

k<itelezetts eget az Onkormrlnyzat telj esiti.

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszniil6 r6sz6re, a telepiildsi dnkormiinyzat iiltal kiadott igazoliis alapj6n.

b) Ipari (qazddlkod| szervezetekt dtiai:
I l0 literes ed6ny:
1 100 literes edeny:

152,- Ft + AFA
1 520,- Ft + AFA

c)
120literes ed6ny: 97,-Bt + AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tabblethulladdk gytijt6s6re szolg6l6 zsitk ira: 3 6 1,- Ft+A fal db.

Szerzodo Felek az iltalinos forgalmi ado megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos

ApA-torveny rendelkez6seinek megfelelSen j6rnak el.

Ed6nym6ret Darabsziim Egys6gnyi iirit6si dij
gp.1+ Afa)

Havi drj
(Ft + Afa)

110-120 liter 28 88i r0 677,

80 liter 0 64,- 0

60 liter* 0 48; 0

Osszesen: l0 677,-
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11. A[ami hullad6kgazdilkoddsi kiizfeladat-elldtfs

11.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si k<izfeladat ellitirsitra l6trehozott szervezet
kijel<il6s6rtil, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolgriltat6si
k<itelezetts6gek r6szletes szabillyairol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjdn a Kormiiny aHt.32lA. $ (1) bekezd6sben
meghatarozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti
Hullad6kgazdrilkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zitrtkorfien Mrikdd6
R6szvdnytilrsas6got j elcilte ki.

ll.2 A Koordindl6 szerv a k<izszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szrimliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgiltatris alapj6n iilitja ki. A kozszolgiitat6 hiiinyos
vagy kdsedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordiniil6 szerv a nem megfelel5
adatszolg6ltat6ssal 6rintett ingatlanhasznii6 tekintet6ben a Koordinril6 szerv iital
legut6bb kiszimlflzott k<izszolgSltatrisi dijr6l 6llit ki szriml6t. Az ezzel risszefligg6sben
keletkezo dijkonekci6 eset6n minden helytrlllisi kritelezettsdg a kozszolg6ltat6t terheli.
Az igy keletkezS kozszolghltat6si dijkiilcinbcjzet pozitiv m6rleg6t a Koordinill6 szerv a
kozszolgilltat6nak fizetend6 esed6kes szolgiitatitsi dijba besz6mitja. A kozszolgriltat6
hiiinyos vagy helyelen adatszolgilltat6srib6l ered6, a Koordin6l6 szery iital nem
megfelel6 adattartalommal ki6llitott szrlmlikkal kapcsolatos valamennyi
kdvetke zm6ny6rt a kozszolgdltatot terhe I i a fe I e I o s sd g.

11.3 A Koordinill6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6sb6l
kiindulva megrillapitja azor ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs k<izszolgiltatisi dijfizet6s
meghatinozva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszefligg6sben teljesitds trirt6nt. A Koordiniio szeru e k6rben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6srlgt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megdllapftrisa 6rdek6ben.

A fentiek alapjitn rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megki.ildi a
kozszolgdltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitatot, hogy a megktilddtt ingatlanokon vdgzett
szolgiitatirsiinak megfelel6en korrig6lja a 20. S (l) bekezd6s szerinti adatszolgl,ltatrist
legk6s6bb az lrtesitl,skezhezvdteldt kdvet6 8 napon beltil.
A konekci6t k<jvet6en - a kdzszolgiltat6 elt6r5 adatszolgiiltat6sa hiany6ban - a Koordin6l6
szert a ko zszol giltatris i d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szitmliuza ki.

lI.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasznill6 illtalhatirid5n beltil ki nem
ftzetett ko zszol gilltatris i dij b ehaj t6s a 6rdek6ben i nt6zke dik.

11.5 A Kdzszolgiitat6 rdsz5re a krizszolg6ltatrisi szerzoddsbenrogzitett feladatok ell6t6srl6rt
a Koordinii6 szerv a hullad6kgazditlkoddsi krizszolg6ltatrisi dij megrillapititsdert felel6s
mini szter 6ltal me ghat 6r o zott szol gilltatits i dij at fi zet.

11.6 A klzszolgitltato az Onkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felekis 6ltal kiadott
teljes[tisigazoltissal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazoliisnak a kdzszolgiltato iital a Koordin6l6 szer:'r rlszere a
rendszeres adatszolgilltat6s keretdben trirt6no megktild6se a szolgitltat'lsi dij fizet6s6nek
felt6tele.

6{^u^
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Az OnkormAnyzat kciteles a teljesit6sigazol6st a Kcizszolgiltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kciveto 5 napon beliil kiadni. Amennylben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolfus
kiadris6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kfurft az OnkormAnyzat fel6 6rvdnyesiteni.

ll.7 A szolgriltat6si dijban a hullad6kgazdrilkod6sikdzszolgitltat6s teljes kcizvetlen k<ilts6ge

megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a KoordinSl6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordinilo szerv 6ltal kijekilt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredS bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

1 1.8 A Koordinii6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgirltat6si szerzodes Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos 6,g6t vizsgilja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjin az Onkorminyzat akozszolgtiltat6si szerz6d6st
annak megkrit6s6t vagy m6dosit6siit kdvet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus riton megktildi a Koordiniil6 szerv reszdre.

12. A k0zszolgdltatfsi szerz6d6s megsziin6se

Felek jelen szerz6d6st 2020. januir 01. napjSval kezdodo hatrillyal hatirozotl idore, 2029.
december 31. napjriig kiitik.

Felek a szerzodlst kdzds megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. Eljdris a szerzfidfis megszfin6se eset6n

A krizszolg6ltatrisi szerzodes megsztinik
a) a b ewre me ghatir o zott i dotartam lej 6rt6val,
b ) a Kdzszolgiltat6 j o gut6d n6lktili megsztin6s6vel,
c) eLilkissal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodtitt meg,

d) felmond6ssal
e ) a felek k<izris megegyez6s6vel

13.1 Az Onkorm6nyzat a kcizszolgriltat6si szerz6d6st a Polgari Tcirv6nykonyvben
meghattirozott felmondiisi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a K<izszolgriltat6

. a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiitatis ell6t6sa sor6n a k<imyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi ddnt6s eloir6sait srilyosan
megs6rtette, ds ennek t6ny6t a bir6s6g vagy ahat6s6g joger6sen meg6llapitotta,

. a szerz6ddsben megiillapftott kcitelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

A hultad6kgazd6lkodiisi krizszolgriltatrisi szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kcizszolgtlltat6 nem rendelkezik min6sit6si engeddllyel vagy megfelelosdgi v6lem6nnyel.

13.2 A Krizszolg6ltat6 a Polgriri Tdrvdnykrinyvben meghatarozottakon trilmenoen a

kozszolgilltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha
. az Onkorm6nyzat a kdzszolgriltatisi szerzSd6sben meghatiirozott kotelezetts6g6t -

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

Kozszolgirltat6nak k6rt okoz, vagy akadirlyozza a hulladekgazd6lkod6si

8
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kdzszolgiltat6s telj esit6s6t; vagy

o a k<izszolgditatdsi szerzi5dds megk<it6s6t kovet6en hatdlyba l6pett jogszabiiy a

kcizszolgiiltatiisi szerzodls tartalmi elemeit : gy vdltoztatja meg, hogy M a

Kozszolgirltat6nak a hullad6kgazdrllkodrisi krizszolg6ltat6s szerz6d6sszeni
teljesit6se k<jr6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerzoddst a krizszolgilltat6 felmondja, a teleptildsi
6nkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik aznjkdzszolgitltat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolg6ltat6si szerzodds felmondilsi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt aKozszolgirltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiitatast v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzod6s
neki felr6hat5an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kcizszolg6ltattisi dij 50%-6nak
megfelelo me ghirisulisi kcitbdr frzetesdr e kcitele s.

14. Eljfris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k<izszolg6ltatrisi szerzodds megsz[in6se vagy megsztintet6se eset6n a Krizszolgdltat6 azij
k6zszolgriltat6 kivrilaszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgLiltatrlst viitozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkodiisi kdzszolg6ltat6si szerzodes megsztin6se eset6n a kdzszolgiiltat6s
ell6ttlsrival kapcsolatos, folyamatban l6vri i.igyek iratait 6s nyilviintartiisait aKozszolgiitato a
telepiil6si cinkormrinyzatnak akozszolgLiltat6si szerzodds megsztin6se napj6n ifiadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymfus kdzritti trirgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tirgyalils ritj6n 60 napon beltil nem tudjtik rendezni, a bir6siigi
elj6rrls lefolytat6stira a P6csi Jarrisbir6srig, illetve 5rtdk,hatirt6l fiigg6en a P6csi Tcirv6nysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek

A jelen szerz5d6ssel kapcsolatos biirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st iriisba kell
foglalni.

A szerz6d6,s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdz€,sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat r6sz6rol :

n6v: Vet6 J6nos polgiirmester
telefon: 731497-025
e-mai I : je gy zo.zalata@baranya. hu

a Ktizszolg 6ltat6 r 6szdrol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Drrlva Hullad6kgazdilkodisi Program

A Krizszolgiitat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkciz6ket a k<izszolgrlltatris teljesit6se kapcs6n.

Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tan6cs hatitrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzrid6s bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6,sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6shg, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t iilapitja heg, rigy a szerzod*s t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerftheto, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik Fdl a szerz6d6st nem k0t6tte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott kerddsekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. €vi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g dnkorminyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (MOtv), valamint a

Polg6ri Tcirv6nykcinyvrol szolo 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gs zabiilyok irrinyad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvasSsa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6vrlhagy6lag irj6k al6. D6l-Kom Nonprofit Kft.
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