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amely l6trejritt egyresil: Vajszl6 Nagykiizs6g Onkorminyzata
szdkhely: 7838 Vajszl6, Sz6chenyi u. 13.

PIR sziim: 724056
ad6 szfum: I 5 7 2 40 52 -2 -02
k6pviseli : Horvrith Istvrin polg6rmester
mint o nko rm 6ny zat ( a to v6bbi akban : O n ko r miny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunr{ntrili Kommunrllis Szolgriltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tfrsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si ttt 52.
c e gS e gy zekszhma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6 szima: I | 5 4 I 5 87 -2 -02
KUJ szSma:100279306
KTJ szima: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul lad6kke zelo Kozp ont/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet<i
mint Kci z sz ol giltato, a tov6bb i akban : Kiiz s zo lgf,ltatit

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - krizritt az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen k<izszolgilltat6si szerzodds megkcit6sekor figyelembe vettdk a

kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tv. 15. $-iit, mely szerint a kozbeszerz6si

6rt6khat6rok:
a) etn6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si

6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok) ;

b) akozponti k<ilts6gvet6srol sz6l6 torv6nyben megltatttrozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s

beszerzdsi 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).
(3) Az egyes beszerz6si tirgyak eset6ben alkalmazartd5 nemzeti 6rt6khatrlrokat a kcizponti

k6lts6gvet6srol s2616 tdrv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si tfugyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirrozott -
uni6s 6rt6khatrirokat a mindenkori kolts6gvet6si trirv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. S (3) bekezd6se szerint a szolgilltatiis becsiilt 6rt6ke olyan szerzod5,s eset6ben,

amely nem tartalm azza a telj es dij at:

a) hatdrozott id6re, n6gy 6vre vagy awritl rovidebb idore kdtendo szerzod6s eset6n a
szerzodds idotartama alatti ellenszolg6ltatiis ;

b) hattrozatlan idore kdtdtt szerzodds vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re k<itendo szerzodes

eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Krizt6rsas:lg 2019. 6vi k<ilts6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. $ (1)

bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerz1,si

6rt6khat6r 2020.janu6r 1-j6tol szolgilltatds megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjilk, hogy fentiek alapjdn jelen szerz<id6s nem esik a kozbeszerz6si elj6rrls

hatdlya al6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, szillitdsra 6s kezeldsre vonatkoz6
kozszolgiitat6s folyamatoss6grinak biztosft6sa 6rdek6ben a teleptildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kcitelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sdra az al6bbi szerzod6st kcitik meg:

1. Aszerz6dl6s c6lja

1.1. Magyarorsziryhelyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi kciztgyek, valamint a helyben biztosithat6 k<jzfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi <inkonndnyzati feladatok kozd tartozik ktil<in<isen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a
k<irnyezet-eg6szs6giigy (k<iztisztas6g, teleptil6si k<irnyezet tisztasigitnak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcsdl6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. trirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a teleptil6si cinkormilnyzat a hullad6kgazdrilkodrisi kcizszolg6ltat6s ell6t6srit a
kozszolg{.ltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitattsi szerz6d6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyzat Kepvisel6-testiilete .. ........s2.
hatdrozata alapjSn jritt l6tre.

1.3. A jelen szerziSdds c6lja, hogy Vajszl6 Nagykcizs6g kozigazgatisi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, hasznSl6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasz;1616) keletkez6 teleptil6si szil6rd hullad6k kezelds6re fennrlll6 krizszolgiiltat6ssal
kapcsolatban a hatdlyos jogszabrilyoknak megfelel6en M dnkormr{nyzat 6s a
Kiizszolgrlltat6 k<iz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiitatlt az al6bb meghathrozott feladatok
elv69z6s6vel:
Vajszl6 Nagykcizs6gkozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k begyrijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l tcirt6n<i rendszeres elsziillit6siival a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanit6srival - a Mecsek-Dr5va Hullad6kgazddlkod6si Program eszkoz-
6s l6tesitmdny6llomrinyrinak ig6nybev6tel6vel-, k<izszolg6ltat6si szerzodds keret6ben:

vegyes hullad6k gytijtdse, szdllitilsa, kezel6se heti 1 alkalommal
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
elkiilcinitett I szelektiv I hullad6kgffi t6s

2.2. A Kiizszolgfiltati a2.1. pontban meghatirozott feladatok elvdgz6set2020. febru6r 9-
j6n megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapj6n a Ktizszolgiitatfl, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Vajszl6 Nagykcizs6g kiizigazgattlsi teriilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re
irrinyul6 ko zszolgiltat6s o k e I liitiisiira.

A ktizszolgilltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijt6sdre 6s kezel6sdre ir6nyul6
kcizszolg6ltat6i feladatok elLitrisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznilo
ahdztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdsz5tkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel. q
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A kdzszolg6ltatrls teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Vajszl6 Nagyk<izs6g kozigazgat6si
teriilet6n.
A kcizszolgiitatis kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K<ik6nyi Regionrilis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak6rlllom6son, illetve m6s, kcirnyezetv6delmi, mrikcid6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkormfunyzatkiitelezetts6gvftlaldsa

3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kozszolgdltat6s ellitrisiira a Kdzszolgitltat6nak
kizar6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorminyzatkritelezetts6get v6llal:
a kdzszolgilltatils hat6kony 6s folyamatos ellirtdsit':roz a Kozszolgilltatil szLmira
sziiksdges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6s6ra,

a krizszolgiiltatris kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6gek
kozszolgiitat6ssal t<irt6n6 <isszehangol6srlnak elSsegft6s6re,

a kozszolg6ltat6snak a teleptil6sen vdgzett miis kdzszolgiitat6sokkal val6
cisszehangol6sAnak el<isegit6s6re,

a Kozszolgiitat6 kizar6lagos kdzszolgiitat6si j og6nak biztositasrlra,

a telepiil6s kdzszolgilltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznil6i
vonatkozis6ban n6v- es cimjegyz6k 6taddsara, adategye zetdsre,

kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok ifiaddsina,
az Onkormhnyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmeriiki k6lts6gek megt6rit6s6re a Koordindl6 szerv szfumdra,

a telepiil6si igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytjt6s6re, szilllitdsina" kezel6s6re

szolgrll6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatitrozdsira. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kozszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolgdltat6 6tvegye kriztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKozszolgiltat6 6ltal alkalmazott g5pjinmtivel nem tud behajtani,

a hullad6kszilllit6 j6rmri szitmitra megfelel6 ritviszonyok biztosit6stira, (kiil<in<is

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k6zrit tirszelv6ny6be bel6g6
faagak lev6giisiira),
akozszolg6ltat6si szerzoddskozzetetelerSl a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

gondoskodik az elktil<initett hullad6kgnijt6si rendszer helyi feltdteleinek
megszervezeserol.

4. AKiizszolgiitat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A ktizszolgiitatl gondoskodik:

A h|ztartdsban ke I etkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 6s id6szakosan haszn5lt ingatlanok eset6ben az ellhthsi id6szak 6 h6nap -
Sprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
r1sz5re az 6ves hulladdkgazdSlkod6si k6zszolg6ltat6si dij s0yo-at kell meg6llapitani.)

ii. Elktildnftettengytijttitthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente kett6 alkalommal ttirt6n6
d s sze gytij t6 s 6rd l, elsziilitdsir6 1 6 s keze I 6 s 615 l.
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A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hiztar1asi hullad6khoz hasonl6 vegy€s
hullad6k dsszegyiij t6s6r5l, elsz6llit6srir6l 6s kezel6s6rol.
Az illtala iizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tv6te 1616 l, <i s sze gy[ij t6 s6r6 l, elszdllitdsdr6 I 6 s ke zel 6 s6ro l.

b) Adminis ztr ativ feladatok :

kdnyvel6s, sz6mvitel, b6rszrimfej t6s

adminisztriici6, nyilvantartiis, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolgrlltatis

c) az Onkorm6nyzattal egytittmtikddve a fogyaszt6k szdmdra k<innyen hozzdferheto
tigyf6lszolgSlat 6s tdjekoztatdsi rendszer mtikridtet6se (Kdzponti tigyfelszolg6lat cime: 7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgiltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi thjdkoztaths.

4.2. A Kiizszolgfltat6 kcitelezetts6get v6llal tov5bb6:
a) akozszolgtiltat6s folyamatos 6s teljes kcini ell6t6s6ra,
b) a kcizszolg5ltatrls meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris5g szerinti teljesit6s6re,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g iital meghatarozott minosit6si osztiiy szerinti

ktivetelm6nyek biztositSsiira 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiltatdsi szer z<i d6 s hatrilyo s s 6grinak idej e al atti fo lyamato s me g l6t6 re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesft6s6hez sziiksdges mennyis6gti 6s minSs6gti j5rmti, gdp, eszkoz,
berendez6s biztositrisiira, a sztiksdges l6tsziimri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazilsira,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovfthet6 teljesit6s6hez sztiks6ges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

D a kozszolgtiltat6s k6r6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikddtet6s6re 6s a k<izszolgilltaths teljesit6s6vel risszeftiggo

adatszolgdltat6s rendszere s telj esit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mrikddtet6 s6hez sziiks6 ges felt6telek bizto sit 6sfur a,

i) a fogyaszt6k sz6mrira k<innyen hozzdferhetS tigyf6lszolg6lat es tilekoztat6si rendszer
mrik<idtet6s6re,
afogyasztoi kifogrisok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megrillapititsira,
a tev6kenys6g ell6tris6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet
nyrijt a felel6ss6gi kcirben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6s6hez az ingatlanhasznii6legalibb 2 kiikinb<izo
tirm6rt6kri gytij t5eddny kriztil v6laszthas son,

m) tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolgii6, a Kozszolgiltat6 6ltal biztositott zsitk
forgalmazdsfira,

n) a Mecsek-Dripa Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesftm6ny 6llom6nydnak
haszriiatira.

A Kdzszolgiitato hulladdkgazd6lkodrisi enged6ly6nek szitma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 0 55 -3 I 20 17, PE/KTFO I 155 -7 I 20 18, PE/KTFO/003 63 -2 I 2019.
A K<izszolgiitato megfelelosdgi v6lem6ny6nek szirma: OHKT -KPll73l1-5/2018
A Kcizszol gdltat6 mino sit6si engeddly6nek sz6ma : PE/KTFO I 0 57 27 -2 I 20 19

i)
k)

(*"-
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5. Mentesiil a Kiizszolgiitatfl a 4.1 pontban meghatinozoll k6telezettsdg6t6l vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkormanyzat nem biztosit az ingatlarrok megk<izelitesehez olyan
ritviszonyokat ftr6- es sikossiig mentessdg, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akozrurtl, amely a

Kiizszotgfltat6 gepj6rmriveinek balesetmentes k<jzleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kilzszolgiltatil az akad6ly elh6rul6s6t k<iveto legkdzelebbi sz6llit6si napon kciteles

szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyisegri telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6ra is.

A Kiizs zo I giltat 6 j o go sult me gtagadni a hul I ad 6k elszillititsitt:
az dnkorminyzatrendelet6ben eloirtt6l elt6r6 tarol6ed6ny kihelyezdse eset6n,

ha a trlrol6ed6nyben a telepi.il6si (kommunrilis) hullad6k ktir6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
MydE, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy
robban6 mya5, nagyobb terjedelmti, srilyir titrgy, amely veszllyezteti a

hullad6ksztlllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongSlhatja a

gytijt6berendez6st, kezel6 berendez6st, illetve 6rtalmatlanftiisa sor6n veszllyezteti a

kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tirol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgfltat6t6l
viis 6ro lt j e I zetl zsikb at keriil kihe I y ezdsr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatisakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fennrill (nemlezitrt, illetve s6riilt ed6ny)

ha a trlrol6ed6ny kririil szabiilytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akadilyoz| m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre

amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6jdnak
hiSnya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvilllalkoz6 / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgitltatri jogosult alv5llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltatl az

alv6llalkoz6 i g6nybev6te l6t kdtele s az On ko rm iny zat szitnir a bej el enteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alvilllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltatil rigy felel,
mintha maga jirrt volna el.

8. A Kiizszolgdltatis teljesit6s6vel <isszefliggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgfltat| az l./ pontban meghatirozott szolg6ltatdsi tertiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmMZa a szolg6ltatrisi teriiletrol elsz6llitott

6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezetteknek a kozszolg6ltatrls teljesit6s6vel

kapcsolatos min6s6gi dszrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiitatfl sz6khely6re (7632

P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgdltatri
kriteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre koteles a

Kiizszolgr{ltat6 kdrnyezetszemyez6s eset6ben, ha az a kozszolgiitatfisi tev6kenys6g6vel

okozati isszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezelesi kozszolgiitat6s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
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Kiizszolgiltat6 30 napon beliil k<iteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onko rm hny zathoz megktildeni.

10. Kdzszolgiltatds dija

10.1. A hulladdkgazddlkodiisi k<jzszolg6ltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmri-
szabfllyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetdkes miniszter rendeletben
iilapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrin az Sllami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az iilam beszedi
a kozszolgdltatrlsi dijat 6s kifizeti a k<izszolg6ltat6knak a hullad6kgazdrilkodrlsi
kiizszolgiltatrisi dij megtillapititsdert felelSs miniszter 6ltal meghatirozotl szolgdltatisi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6trlsrlra koordintil6 szewezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgirltat6, a telepiil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordiniio szerv
feladatk<irdnek gyakorliis6hoz sziiks6ges.
A minisaer rendeletben iilapitja meg a beszedett kozszolgdltatrisi dij felosztiis6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatrlnak figyelembev6tel6vel rendeletben illlapitja meg a
Koordinrll6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szolgiltatisi dijat.

10.2
A kcizszolgiitat6 rlltal alkalmazotlkozszolgriltatrlsi dij megrillapitiisa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel<ien tdrt6nt.

Ed6nym6ret Esyszeri nett6 tirft6si dii GO
60liter* 80.-
80 liter ll7,-
1 10 liter 146,-

*a385/2014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhasznSl6 rdsz6re, a telepiil6si 0nkormrinyzat riltal kiadott igazolds alapjrln.

T<ibblethullad6k gytij t6s6re szolgdl6 zsirk ira 3 6 l,- Ft+A fa/ db.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dii G0
I l0 liter 414,-
l20liter 451,-
I 100 liter 4136,-

6*,-

iiritdsi dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirft6si dii G0
1 10 liter 146,-
120 liter 165,-
I100 liter 1512,-
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Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tdrv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6mak el.

11. A[amihullad6kgazdflkod6sikiizfeladat-ellitis

11.1 Az rlllami hullad6kgazdrilkod6si kcizfeladat ellitisira l6trehozott szervezet
kijel<il6sdrol, feladatkcir6rol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgriltatrlsi
kdtelezetts6gek r6szletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben

meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervklnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkrinien Mtikdd6 R6szv6nytrirsasrigot jel<ilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolgtiltat6si dijakra vonatkoz6 szirmlSkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgfultatis alapjSn illlitja ki. A kcizszolgSltat6 hiSnyos vagy
k6sedelmes adatszolgSltatiisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhasznilll tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kiszitml{zott
kozszolgiitatrisi dijr6l 6llit ki szitmlit. Az ezzel cisszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 esetdn

minden helyt6ll6si k<itelezettsdg akdzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolgriltat6si

dijktilrinbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordinill6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes

szolgiltatitsi dijba besz6mitja. A krizszolgl,ltat6 hianyos vagy helyelen adatszolg6ltat6s6b6l

eredri, a Koordinril6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt akozszolgilltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordindl6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6sb6l

kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok ktir6t, amelyre nincs ktizszolgiitathsi dijfizet6s
meghatfuozva M adatszolgiltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy M ingatlannal

<isszefiigg6sben teljesit6s t<irt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot

kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiitnyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitiisa 6rdek6ben.

A fentiek alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megkiildi a

kozszolgiitat6nak, 6s felhivja a kdzszolgLiltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett

szolgiltatirsrinak megfelel<ien korrigrilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiitatiist
legk6s5bb az 6rtesit6s kezhezvetel6t ktivet6 8 napon beliil.
A korrekci6t k<ivetoen - a kdzszolgilltat6 elt6r6 adatszolgilltat6sa hiSny5ban - a Koordiniil6
szervakrizszolg6ltat6sidijatazingatlantulajdonosnakszimlilzzaki.

ll.4 A Koordinii6 szew akiszimlizott 6s azingatlanhasznii6 6ltal hat6rid6n beltil ki nem

frzetett krizszo I g6ltat6si d{j behaj t6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolg6ltat6rlszlre akozszolg6ltat6si szerzod6sben rdgziteff feladatok ellilthsiert
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdillkoddsi ktizszolgSltat6si dij megiilapitirsri6rt felelos

mini s zter 6ltal me ghat ir ozott szolgilltatirs i dij at fi zet.

11.6 A kozszolgiitat6 az 6nkorm6nyzat, mint elkit6s6rt felel5s 6ltal kiadott

teljes{tisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgtltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogilsa nem

meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgiitat6 iital a Koordin6l6 szerv rdszdre a

rendszeres adatszolgilltat6s keret6ben tort6n6 megkiild6se a szolgirltathsi dij fizet6s6nek

feltdtele.
Az flnkorminyzat kriteles a teljesitdsigazollst a K<izszolgiitat6 rdszdre a teljesit6ssel 6rintett

id6szakot kriveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitesigazolils
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kiad6siival alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapc solatban keletkez o kfur 6t az Onkorm iny zat fel6 6rv6nyesiteni.

11.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgdltat6s teljes kcizvetlen kriltsdge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6sdr6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv Sltal kijelcilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbril eredo bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordinii6 szew a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgilltat6si szerzoddsHt. g2lB. 5 Q)
bekezd6s szerinti megfelekisdg6t vizsgrilj a.

Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjrin az Onkorminyzat a kdzszolgtlltatrisi szerz6ddst
annak megktit6s6t vagy m6dositiisiit k<jvetoen halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgr{ltatrisi szerz6d6s hatdlya

Felek jelen szerzi\ddst 2020. februr{r 09. napj6val kezdod<i hat6llyal hatilrozott idore, 2021.
februr[r 08. napjr[ig kiitik.

Felek aszerzbddst kdzds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. Akiizszolgfltatr[siszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolgtiltat6si szeruSdds megsztinik
a) a benne me ghatdr o zott i d6tartam lej irtix al,
b) a Kdzszolgr{ltat6 j o gut6d n6lkiili megszrin6s6vel,
c) el6ll6ssal,haateljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,
d) felmonddssal
e) a felek k<izris megegyez6sdvel

13.1 Az Onkormilnyzat a k<izszolg6ltatiisi szerzod€st a Polg6ri T<irv6nykcinyvben
meghatdrozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgiitat6

a hullad6kgazddlkodrisi krizszolgiiltat6s elliitiisa sor6n a kdrnyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabilyok vagy a rii vonatkoz6 hat6srigi d<int6s ekiirdsait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6srig joger6sen megdllapitotta;
a szerztid6sben megrillapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette;

A hullad6kgazdilkoditsi ktizszolgrlltat6si szerz6d6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelos6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolgiitato a Polgriri Tcirv6nykrinyvben meghatiirozottakon tflmen6en a
kozszolgilltatisi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a kozszolgriltat6si szerz6d6sben meghat irozott kdtelezetts eget - a
Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a K<izszolg6ltat6nak
ktirt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy
a kdzszolgtiltatrisi szerzodls megkcit6sdt kdvet<ien hatillyba l6pett jogszabdly a
kdzszolgriltatrisi szerz6d6s tartalmi elemeit rigy viitoztatja heg, hogy az a
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Kozszolgilltat6nak a hullad6kgazdiikoditsi k<izszolg6ltat6s szerz6d6sszeni teljesit6se
kdrdbe tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkodrisi szerzbd€,st a kozszolgfitat6 felmondja, a telepiil6si
onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kozszolgiitat6 kivrllasztiis6r6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n akdzszolgtiltatrisi szerzodls felmondiisi ideje 6 h6nap.

A felmondrisi idri alatt aKozszolgirltat6 a hullad6kgazd6lkod5si kdzszolgiitat6st v:iltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkormanyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodes

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves ktizszolgriltat6si dij 5|o/o-inak
me gfelel6 me ghirisukisi ktltb6r fizet6s6re kcitele s.

14. Eljrlrfs a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k6zszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n a Kdzszolgilltat6 az t$

kozszolgiitat6 kivrllasztdsSig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgiiltatrlst villtozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazdrilkodiisi k<izszolg6ltat6si szerzodd,s megsztin6se eset6n a kozszolgiltatds
ell6trisrival kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvrlntart6sait a Kdzszolgilltat6 a

telepiil6si rinkormrinyzatnak akdzszolg6ltatasi szerzodds megsziin6se napjrin irtadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymis ktizcitti trirgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek targyal6s ttj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6srlgi

elj6r6s lefolytat6sara a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6ktatdrt6l fiigg6en a P6csi T<irv6nysz6k

illet6kess6g6t k6tik ki.

16. Ertesit6sek

A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos birmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k<ivetel6st fr6sba kell

foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos i.igyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm |nyzat rdsz5rol:
n6v: Horv6th Istv6n polg6rmester
telefon: 731485-I4l
e-mail : polgarmester@vaj szlo.hu

a Kilzszolgiitat6 r 6szdr ol:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezetS
telefon: 721805-420
e-mail : delkom@,delkom.hu

9
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17. Mecsek-DrivaHullad6kgazddlkodisiProgram

A Kdzszolgdltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkcizriket a kcizszolgiitatds teljesitdse kapcs6n.
Felek kdtelezetts6get viillalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsulisi Tandcs hatarozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzldds bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6siry vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t iilapitja Deg, rigy a szerzodds t6bbi rdsze 6rv6nyes 6s
kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha andlktil brirmelyik Fdl a szerzSddst nem kotrjtte volna meg.
A jelen szerz6ddsben nem szabiiyozott k6rd6sekben els<isorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekr6l sz6l5 2015. 6vi CXLIII. tOrv6ny (Kbt.), a
Magyarorszrlg cinkormfunyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLDOilX. trirvdny (Mcitv), valamint a
Polg6ri Ttirvdnykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazatij ogszab6lyok irrlnyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezot, j 6v6hagy olag iq 6k al6.

Vajszl6, 1--P l-_o h6napOI-. napev

Vaj szl6 Kiizs6g Onkorm6n yzata Kdzszolgd,ltatfi
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