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HULLADtI<SIzDALKOUASTTOzSZOLGALTATASISZr.,BIZODES

amely l6trejdtt egyr6szt: Vajszk6 Narykiizs6g Onkorm ilnyzata
sz6khely: 7838 Vajszl6, Sz6chenyi u. 13.

PIR szam: 724056
ad6szim: I 57 240 52-2-02
k6pviseli : Horvrith Istvan polg6rmester
mint <inkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : Onko rm 6nyzat)

mSsr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntlili Kommunilis Szolgiltatti
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii T6rsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
cE g egy zekszirma: 02 -09 - 0 64 5 5 6

ad6szama: I I 5 41 587 -2-02
KUJ szima:100279306
KTJ szfuma: 100468989 /P6cs-K<ikdny Region6lis
Hul I addkke zelo Ko zpontl
KSH szima: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - krizritt az ahilirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

Szerzbd1 felek jelen k6zszolg6ltatrisi szerz1dds megkcit6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kilzbeszerz6si
6rt6khatrirok:

a) ettrSpai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszprz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tovribbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akdzponti k0lts6gvet6sr6l sz6l6 t0rv6nyben meghatiirozoff ktizbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatSrok).

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatarokat a kdzponti
k<ilts6gvet6sr6l sz6l6 trirv6nyben 6vente kell meghatitroni. Az egyes beszerz6si trlrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatinozott -

uni6s 6rt6khatarokat a mindenkori k0lts6gvet6si tdrv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgilltat6s becsiilt 6rt6ke olyan szerzodls esetdben,

amely nem tartalmazza a telj es dij at:

a) hatinozott id6re, n6gy 6we vagy ann6l rdvidebb id6re kcitendo szerzod6s eset6n a
szerzodls id6tartama alatti ellens zolgiltatds;

b) hatinozatlan id6re kdtdtt szerzildls vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kritendo szerz6d6s
eset6n a havi ellenszolg6ltatils negyvennyolcszorosa.

A Magyar K0ztrlrsas6g 2019. 6vi ktilts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzlsi
6rt6khat6r 2019.januar l-j6t6l szolgiitatis megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjiik, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6d6s nem esik a kdzbeszerz6si eljrlr6s
hatdlyaal6.
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Szerzbdo Felek a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re, sziilitisra 6s kezel6sre vonatkoz6
ktizszolgriltat6s folyamatossilgilnak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi rinkormrinyzati rendelet
v6grehajtrlsitra az al6bbi szerzbddst kcitik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja

1.1. MagyarorszAg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 krizfeladatok krir6ben
ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok kdz-e tartozik ktil<indsen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a
kdrnyezet-eg6szs6giigy (kriaisaas6g, teleptil6si krirnyezet tisztas6gr{nak biztositrisa, rovar- 6s
r5gcs6l6irtis).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: HL) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkormiinyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatds ellit6s6t a
kdzszolgriltat6val kOtdtt hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatdsi szerzbd6s ritjrln biztosftja.

1.2. Jelen szerzbdes az Onkormhnyzat K6pvisel<i-testiilete ..........s2.
hatirozata alapjan j6tt l6tre.

1.3. A jelen szerzildds cdlja" hogy Vajsd6 Nagykdzs6g kdzigazgatdsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosoknril, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasnill6) keletkez6 telepiil6si szilard hullad6k kezel6s6re fennSll6 k<izszolg6ltatilssal
kapcsolatban a hatalyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormdnyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 k<iz<itti kapcsolatot, a Felek jogait es kdtelezetts6geit szabiiyozza.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kdzszolgiltat6t az al6bb meghati{rozott feladatok
elv69z6sdvel:
Vajszl6 Nagykdzsdgkdzigazgatiisi teriilet6n a teleptil6si hullad6k begytijtds6vel 6s elhelyez6s
c6ljrib6l t<irt6n6 rendszeres elszallitas6val a szerzod6sben rdgntett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel es 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-
6s l6tesitmdny6llom6nyrinak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolg6ltat6si szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, szAllitilsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s dvente 2 alkalommal
- elkiikinite tt I szelekJtiv I hullad6kgyiij t6s

2.2. A Kiizszolg6ltatil a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv6gzeset 202I. februar 9-6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapj in a Kdzszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkormdnyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Vajsd6 Nagyk<izs6g kongazgatdsi tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re
iranyul6 kozszolgSltatasok ellltasrira.

A k6zszolgrlltatiis megnevez6se: telepiil6si hulladdk gytijt6s6re 6s kezel6s6re iranyul6
kcizszolg6ltat6i feladatok ell6tasa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasnii6
ahlztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkdpezb vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A k6zszolgtlltatls teljesit6sdnek terUleti kiterjeddse: Vajszl6 Nagyktizsdg kdzigazgatdsi
teriilet6n.
A kdzszolgdltatils kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a K6k6nyi Region6lis
Hullad6kkezel6 Kozpontban vagy 6trak66llom5son, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, mtik<id6si
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az On ko rm 6n y zat kiltelezetts 6 gvrillalis a

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban frt kdzszol gdltatis ell6t6s6ra a Kiizszolgr{ltat6nak
kizir6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorminyzat kdtele zettsdget v6llal :

- a kdzszolgilltatis hat6kony 6s folyamatos ellittdsithoz a Kiizszolgiitat| szitmira
sziiks 6 ge s inform6ci 6k 6 s adatok szolgSltatdsir a,

- a kozszolgilltatis kcir6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kozszolgilltatrlssal t<irt6n6 6sszehangol6s6nak el6segit6s6re,

- a kozszolgiltatiisnak a teleptildsen vegzntt m6s kdzszolgilltatrlsokkal val6
6sszehangoklsanak el<isegft6s6re,

- a Kdzszolgiltat6 kizin6lagos krizszolg6ltat6si jogrlnak biztosit6srlr4
- a telepiil6s ktizszolgilltatds igdnybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznril6i vonatkozis6ban

n6v-6scimjegyzekdtaddsina,adategyezet6sre,
- kedvezrn6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltaddsira,
- az Onkormrlnyzat 6ltal rendeletben, vay egy6b m6don biztosftott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertil6 kttlts6gek megt6rit6s6re a Koordinril6 szerv szimira,
- a telepiil6si igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szdlliti.sSr4 kezel6s6re

szolgrll6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghat6rozdsina. Ennek keret6ben kijeldli - a
K6zszolgfltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arr4
hogy a Kdzszolgilltat6 iltvegye koztertileten a hullad6kot amn ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitatil 6ltal alkalmazott glpjarmiivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillit6 j6rmti szimir:a megfelel6 titviszonyok biztositrisrira, fttilon<is
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesft6sre, valamint a k<izrit tirszelv6ny6be bel6g6
fairyak lev6g6s6ra),

- akiSzszolg6ltat6si szerzoddskdzzdtdteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiikinitett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezesdrol.

4. A Kdzszolg6ltat6 kdtelezetts6gei:

4.1.
a) A kdzszolgeha1o gondoskodik:
- A hezlartasban keletkezri :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfutisi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjr{n az ingatlailraszn6l6k rdszlre az 6ves
hu I laddkgazdrilkod6s i kdzszolgfultatisi dij 5 0% - 6t ke I I m e 96l lap itani. )ii. Elktil<initetten gytijt<itthullad6k

iii. Lom hullad6k 6vente kett<i alkalommal t6rt6n6
dsszegytij t6s6r<il, elszallitasrir6l 6s kezel6s6r6l.

- A gazddlkod6 szervezetekn6l keletkezri hdztartfusi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
d sszegytij t6s6r<il, elszallf tasrir6l 6s kezel6s6r6l.
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- Az |ltala tizemeltetett hutladdkgyrijt6 ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hullad6k

6tv6tel6r<il, o sszegytij t6s6rol, el szallit6srlr6l 6s kezel6s6r6 l.

b) Adminis ztr ativ feladatok :

- kdnyvelds,sz6mvitel,b6rszlmfejt6s
- admini sztrici6, nyilv6ntart i.s, adatbdzis-kezel6s

- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorm6nyzattal egyiittmtikddve a fogyaszt6k szimara ktinnyen hozzilfdrheto

iigyfelszolgalat 6s tdjlkoztatisi rendszer mtikodtet6se (K0zponti iigyf6lszolg6lat cime:7632

P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akdzszolgirltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kdzszolgilta t6 kdte I e zettse get v6l I al tov6bb6 :

a) akozszolgilltatis folyamatos 6s teljes k<ini ell6t6sara,

b) akdzszolghltatis meghatrirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6s6re,

c) a kcimyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott min6sit6si osiliiy szerinti

k6vetelm6nyek biztositas6ra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

k6zszolg6ltatlsi szerz6d6s hatrilyossdg6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltatrls teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gri j6rmti, g6p, eszkoz,

berendez6s biztositisdra, a sziiks6ges l6tszamri 6s k6pzetts6gri szakember alkalmazdshra,

e) a k<izszolg6ltatiis folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sztiks6ges

fejleszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzfls5te,

f) a k<izszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvantartrlsi rendszer mrikodtet6s6re 6s a kdzsmlgilltatis teljesit6s6vel 6sszefiigg6

adatszolgitltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilvSntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatrlsi

mrikodtet6s6hez sztiks6ges felt6telek biztositasiira,
rendszer l6trehozisahoz 6s folyamatos

D a fogyaszt6k sz6mrira k<innyen hozzfuflrhet6 iigyf6lszolgSlat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikodtet6s6re,
j) afogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitirsira,

fll a tev6kenys6g ell6t6sahoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a ielel6ss6gi korben bekcivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhft6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hezazingatlanhasznill6 legal6bb 2 ktil6nbdz6

tirm6rt6kti gytijtoed6ny kdziil v6laszthasson,

m) ttibblethu[;d6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biaositott zsik

forgalmazdsira,
n) a Mecsek-Dr5va Hullad6kgazd5lkod6si Program eszk6z- 6s l6tesitm6ny 6llomrinyanak

hasznfulatira.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szimta: OKTF-KP12538-1012016,

PE/KFT/6 055-312017, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTf,'O/00363-2 12019.

A Kdzszo I gdltat6 me gfel e I 6 s6 gi v6lem6ny6nek szAma: KP I 26937'2 I 2020

A K<izszol g6ltat6 min6sit6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO/0 I 950- I 5/2020

Min6sit6si os/tilly : C tl.

5. Mentestil a Kiizszotg6ltat6 a 4./ pontban meghatarozott kdtelezetts6g6t6l vis maior eset6n,

tov6bbii, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelitls5hez olyan
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ritviszonyokat /tr6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akdzit/, amely a
Kdzszolgfiltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kilzszolgiltat6 az akadrily elharul6s6t k<ivet6 legkdzelebbi szAllititsi napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az el6zo elmaradt szlllitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyi s6gti telepiil6si hullad6k el szil litrisrlra i s.

6. AKdzszolgriltatri jogosult megtagadni a hullad6k elszillit6s6t:
az <inkorminyzatrendelet6ben el6irtt6l elt6r6 trirol6eddny kihelyez6se eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommunSlis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezesre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pft6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6
MYaE, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 myd5, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyezteti a
hulladdkszallitSssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vary megrong6lhatja a
gytijt6berendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitiisa soriin veszdlyezteti a
k<irnyezetet.)

a hullad6k nem a szabviinyos, zitrt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgrflttat6tril
v6sriro lt j e I zett zsikb an keriil ki he I y ezdsr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezirt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a tarol6ed6ny kdriil szabiilytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akad6lyoz6 m6don
tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a trlrol6ed6nyek matricdjrlnak
hiiinya, illetve s6rtil6se esetdn.

7. Az alvSllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1- alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiitatl az
alvSl les az6nkormdnyzat szimirabejelenteni.
7.2. az alviilalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiitatl rigy felel,
mintha maga jintvolna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesit6s6vel dsszefiiggo adatszolgdltatris biaosit6sa 6rdekdben a
Kdzszolgiltat6 az l./ pontban meghatirozott szolgilltat6si teriiletre vonatkoz6an elktilonftett
nyilvrlntarklsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza, a szolgirltat6si tertiletr5l elsz6llftott
6s rlrtalmatlanf tott telepiil6si hullad6k mennyi s6g6t.

9. A kdzszolgdltat6s ig6nybev6tel6re kritelezetteknek a k<izszolg6ltatiis teljesft6s6vel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifog6sait iriisban a Kdzszolgiitat| sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cfmezni, 6s a Kdzszolgiltat6
ktiteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre k<iteles a
K6zszolg6ltat6 kdrnyezetszertyez6s eset6ben, ha az a kdzszolgirltati.si tev6kenys6g6vel
okozati tisszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, lsnevetel az Onkormanyzat helyi
hullad6kkezellsi kdzsznlgiltatris rendj erol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogilsolja, a
Kilzszolgiltat6 30 napon beltil k<iteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onko rm hny zathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgriltatis dija

10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgilltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmti-
szabiiyozilsi Hivatal javaslatrinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

illapitjameg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrin aziilarrtihullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat keret6ben azdllan beszedi

a krlzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod5si

kdzszolgiitatasi dij meg6llapitas:l6rt felel6s miniszter 6ltal meghatfurozott szolgiitatisi dijat,
Az iilan e feladatainak ellStris6ra koordin6l6 szpwezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a telepiil6si tinkormiinyzat, valamint a hullad6kgazdtllkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform5ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk<ir6nek gyakorlilsihoz sz0ks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszslgiitatrisi dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatiinak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv iital a k<izszolgriltat6nak frzetendb szolgilltatirsi dijat.

10.2

A krizszolgrlltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg5llapitisa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 64 12008. 0II.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en t<irtent.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
GO

60liter* 80,-

80 liter ll7,-
I l0 liter 146,-

*a3g512014. (XIL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil 6s eletvitelszeriien hasztfl6 term6szetes

szemdly ingatlanhaszn 616 rlsz€re, a teleptldsi tinkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Ttrbblethullad6k gytijt6s6re szolg6l6 zsil< 6ra: 3 6 l,- Ft+A fat db.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dij ak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
GO

I 10 liter 414,-

120 liter 451,-

1100 liter 4.136,-

6
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Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
GO

110 liter 146.-
120 liter 165.-
1 100 liter 1.512.-

Szerzbd(5 Felek azLltalfunos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatrilyos AFA
t<irv6ny rendelkez6seinek megfelel<ien j 6rnak el.

1 1. A[ami hultad6kgazddlkodr{si kiizfeladat-elL{tris

I l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6tls6ra l6trehozott szervezet
kijeldl6s6r6l, feladatk<ir6r6l, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgitltat6si
kdtelezetts6gek r6sdetes szabillyair6l sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjrin a Kormriny aHt.32lA. $ (1) bekezd6sben
meghatilrozoff feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti
Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zirtktirfien Mrik6dd
R6szv6nytrirsas6got j eldlte ki.

ll.2 A Koordinii6 szerv a kcizszolgiitatisi dijakra vonatkoz6 szlmlakat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgriltatrls alapjan illlitja ki. A klzszolgiltat6 hirlnyos
vagy k6sedelmes adatszolgdltatisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6
adatszolg6ltatissal 6rintett ingatlanhasnhl6 tekintet6ben a Koordinill6 szerv altal
legut6bb kiszAmliaott kdzszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szAmlit. Az ezzelosszeftiggdsben
keletkez6 dijkorrekci6 eset6n minden helyt6lllsi k6telezettseg akozszolg6ltat6t terheli.
Az igy keletkez6 kozszolgilltat6si dijktikinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a
kdzszolg6ltat6nak fizntend6 esed6kes szolgilltatirsi dijba beszimftja. A kozszolg6ltat6
hirinyos vary helytelen adatszolgdltat6s6b6l ered5, a Koordinill6 szery Altal nem
megfelel6 adattartalommal ki6llitott szimllkkal kapcsolatos valamennyi
k<ivetkezm 6ny 6rt a klzszolgiitat6t terheli a felel 6 s sd g.

11.3 A Koordinilll szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltatrisb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs krizszolgiitatdsi dijfizet6s
meghatiiro^ta az adatszolgdltatasban, ugyanakkor v6lelmezhet<i, hogy az ingatlannal
dsszefligg6sben teljesft6s t6rt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6sb6l hiinyz6
ingatl anok 6s sziiks 6 g e s adataik me gdllapitas a 6rdek6ben.
A fentiek alapjan rcgntett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a ktizszolgiltat6t, hogy a megktilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgrlltatrisrlnak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltatist
legk6s6bb az 6rtesit6s kezhew5tel6t kdvetri 8 napon beliil.
A korrekci6t ktivet<ien - a kozszolg6ltat6 elt6r6 adatszolgiiltatasa hiriny6ban - a
Koordinrll6 szotv a krizszolg6ltatlsi dijat az ingatlantulajdonosnak szAmlilzzaki.
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ll.4 A Koordinil6 sznrv akiszArllzott €s az ingatlanhasznillo rlltal hatiridtin beliil ki nem

ftzetett kdzszolgiiltat'isi dij behajt6sa drdekdben int6zkedik.

1 1.5 A Kdzszol g6ltat6 rlszere a k<lzszolgSltatdsi szerz6d6sben rtigzitett feladatok ell6t6s56rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdillkodfusi kcizszolgrlltat6si dij meg6llapitris66rt felelos

mini szter 6ltal meghataro zott szolgitltatiisi dijat frzet.

1 1.6 A kdzszolg6ltat6 az 6nkorm6nyzat, mint elkit6s6rt felel<is 6ltal kiadott

teljesltisigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a krizszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv tlszdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben ttirt6n5 megkiild6se a szolgiitatitsi dij fizet6s6nek

feltdtele.
Az flnkorminyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a K<izszolg6l:tat6 rdszlre a teljesit6ssel 6rintett

id6szakot ktivet6 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesft6sigazoliis

kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez6 kirht az Onkormdny zat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltatasi dijban a hullad6kgazdSlkodtisikozszalgitltatas teljes k<izvetlen kdlts6ge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hog-y a krizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot ktiteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijel<ilt

szirvezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a KoordinSl6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkodrisi ktizszolg6ltatisi szsrz6d6s Ht. 92lB- S Q)
bekezd6s szerinti megfelel6s egdt vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjan az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerz6d6st

annak megkrit6s6t vagy m6dositasdt kdvet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil

elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6sz6re.

12. A k6zszolgiltatisi szerz6d6s hatilya

Felek jelen szerz6d6st 2021. februfr 09. napj6val kezdod6 hatallyal hatrirozott id6re, 2022.

februir 08. napj6ig kdtik

Fel ek a szetzoddst kciz6 s megegy ezds sel, c sak ir6sban m6do sithatj rik.

13. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megsziin6se

A krizszolg6ltatrlsi szerzbdls megsziinik
a) a benne meghatir ozott id6tartam lej itrtiv al,
b) a Kdzszolgdltat6 jogut6d n6lktili megsztin6s6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,

d/ felmondassal
e) a felek kOztis megegyezes6vel

l3.l Az Onkormrinyzat a krizszolg6ltat6si szerzoddst a Polgdri T<irv6nykdnyvben

meghatiirozott felmond6si okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kiizszolgaltat6

o a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatas ell6tasa sor6n a ktirnyezet v6delm6re
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vonatkoz6 jogszabdlyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s el6ir6sait sirlyosan
megs6rtette, 6s ennek tlnydt a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megiillapitotta,

. a szerz6d6sben megrlllapftott k<itelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don sflyosan
megs6rtette.

A hullad6kgazdrilkod6si k<izszolgrlltat6si szerzlddst az Onkormdnyzat felmondja, ha a
Kozszolgdltat6 nem rendelkezik min6sit6si engeddllyel vagy megfelel6s6gi v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polg6ri Ttirv6nykrinyvben meghatirozottakon trilmen6en a
k0zszolg6ltatisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

' az Onkormrlny zat a kozszolg6ltat6si szerz<id6sben meghat fuozott kritelezetts eget -a Kdzszolgrlltat6 felsz6lfuisa ellen6re - srilyosan megsdrti, 6s "u"1 a
Kozszolgilltat6nak kdrt okoz, vagy akadillyo"za a hullad6kgazd6lkodrlsi
ko zszolgilltat6s telj e sit6 s6t ; vagy

o a k<izszolgilltatilsi szerzodes megk<it6s6t kcivet6en hat6lyba ldpett jogszabiiy a
kdzszolg6ltatrlsi szerzld€s tartalmi elemeit ttgy vdltoztatja meg,- iogy u, a
Kdzszolgirltat6nak a hullad6kgazddlkodasi k<izszolgriltatrls szerz6d6sszeni
teljesft6se k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

l3'3 Ha a hullad6kgazd5lkodrisi sznrz6ddst a k}zszolgiltat6 felmondja, a telepiil6si
dnkormrinyzathaladdklalanul gondoskodik azt$kozszotgattatO kivahsafurir6l.

A fentiek teljestil6se eset6n akozszolg6ltat6si szerziiddsfelmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmonddsi id6 alatt aKi)zszolgilltat6 a hullad6kgazddlkod6si kozszilgaltatrlst vrllto zatlanul
ell6tja.

13'4 Ha a teljesitls az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormrinyzat az 6ves li<izszotgattatasi dij 51%-6nak
megfelel6 meghirisul6si kritb6r fi zet6s6re kriteles.

14. Eljdrds a szerzddfis megsziin6se eset6n

A d6sko iis,
A k6z
ell6tris6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigye
teleptil6si <inkormdnyz.atnak akdzszolgliltat6si szerzlddsmegsztindse napjrln 6tadja.

15. Jogvit6k int6z6se

Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymhskdzdtti trirgyal6sok
sonin igyekeznek rendezni.

a Felek tirgyalils ttj6n 60 napon beltil nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
P6csi J6r6sbfr6s6g, illetve 6rt6khatrirt6l ftigg6en a p6csi T6rv6nysz6i
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16. Ertesit6sek

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

foglalni.

Aszerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzlsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat reszet6l
n6v: Horv6th Istuan Polg6rmester
telefon: 731485-l4l
e-mail: polgarmester@vaj szlo.hu

a Kiizszolg iitatil r 6szdr ol;
n6v: Bir6 P6ter [gYvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkodisi Program

A Krizszolgdltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben riegval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkdzdket a kdzszolgilltatis teljesit6se kapcs6n'

Felek k6telezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a TarsuLisi Tan6cs hatarozatainak.

18. R6szleges 6rv6nYtelens6g

Amennyiben jelen szerzodds bdrmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik rdsze

e*enytlt.n vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s1g vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6i illlapitja meg, 
- rigy a szrrzhdls t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ie, ha anefitil b6rmelyik F6l aszerz6d6st nem kotdtte volna meg'

Ajelen szerz6d6sben nem els6sorban a 2012' 6vi

CL)OOW. tdrv6ny (Ht.), 16 2015' 6vi (Kbt')' a

Magyarorszig onrcorminyzatairill sz6l6 2011. clxxxx. t alamint a

p"|!'6.i T6rvlnykirnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

iryazati j o gs zab 6ly ok irrinyad6 ak'

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasasa 6s 6rtelmez6se utln, mint akaratukkal mindenben

megegy ezbt, j 6vahagy6lag irj ak al6.

Yalszl6rb?o{y do-u-"*Jc-<-r h6nap (f, 'naP D6l.Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si rlt 52.

D6l-Kom NonProfit Kft.

Kiizszolgfltat6
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