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HULLADEKGAZDAT-xooAsI rozszolcAr,rarAs I szuRz6orcs

amely l6trej ritt egyr6szt: Vejti Kiizs6g dnkorm ilnyzata
sz6khely: 7838 Vejti, Pet6fi v 4llA
PIR szilm: 334077
ad6szilm: I 533 407 7 -l -02
k6pviseli: Brlas Andrea polg6rmester
mint <jnkorm iny zat (a tov6bbiakban : Onko rminyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrlntrili Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Kork{tolt Felel6ss6gii T6rsasdg
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
c e g e gy zdkszitma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szdma: I | 5 4 | 5 87 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: KTJ szitma: 1 00468989 /P6cs-Krik6ny
Re gi on6li s Hul lad6kke zelo Kozpont/ ;
KSH sz6ma: 1 I 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Kcizszo l gilltat6, a tovtlbbiakban; Kdzszol grittat6

m6sr6szt:

- tovdbbiakban egytittesen: Felek - kriz<itt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
feltdtelek mellett:

Szerzbdl felek jelen kcizszolg6ltatilsi szerzodl,s megkdt6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerz6sekr<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kiizbeszerz6si
6ndkhatiirok:

a) ettopai uni6s jogi aktusban meghatfirozotl kitzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akdzponti ktilts6gvet6sr<il sz6l6 t6rv6nyben meghatixozott k<izbeszerz1si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi titrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kcizponti
kcilts6gvet6srol sz6l6 ttirv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si trirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatfurozott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kcilts6gvetdsi trirv6nyben dvente rcigzfteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitatris becstilt 6rt6ke olyan szerzodls eset6ben,
amely nem tartalmazzaa teljes dijat:

a) hatirozott id5re, n6gy 6vre vagy ann6l rdvidebb id6re kritendi| szerzodds eset6n a
szer zo des i dotartama alatt i ell ens zolgiltatds ;

b) hatitrozatlan id<ire kdtott szerzodls vagy n6gy 6vndl hosszabb id6re k<itend6 szerziides
eset6n a havi ellenszolg6ltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsasiig 2019. 6vi kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. dvi L. t<irv6ny 72. $ (l)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzlsi
6rt6khatiir 2019.januiir 1-jdt6l szolgiitatds megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrlllapitjrik, hogy fentiek alapjrln jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerzdsi elj6r6s
hatilya al6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilithsra 6s kezel6sre vonatkoz6
k<izszolgrlltatris folyamatoss6gtinak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kritelezetts€gek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sira az al6bbi szerzodest kdtik meg:

l. A.szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszitg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok k6r6ben
ell6tand6 helyi cinkormdnyzati feladatok koze tartozik kiil<inclsen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a

kcimyezet-egdszs6gi.igy (k<iztisztasrig, teleptildsi k<irnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s

r6gcs616irt6s).

Ahullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a telepi.il6si cinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolgiiltat6s ell6tris6t a

krizszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazdSlkod6si kozszolgitltatdsi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkorminyzat K6pviselo-testi.ilete 1512019. (V.30.) sz. hatirozata
alapj6n j<itt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Vejti Krizs6g kozigazgatdsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl, haszn6l6kn6l (a tovibbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkezo telepiil6si szllitrd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiltat6ssal
kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormrinyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 krizdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kcitelezetts6geit szabilyozza.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Ktizszolgiltat6t az alibb meghat6rozott feladatok

elv6gzds6vel:
Vejti Kdzs6g k<izigazgatisi tertilet6n a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj6b6l trirt6no rendszeres elsz6llitiisiival a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitSs6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkodiisi Program eszkciz-

es l6tesitm6nySllomiiny6nak ig6nybev6tel6vel-, kozszolgilltathsi szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, sziilititsa, kezel6se heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elkiilcinitett /szelektiv/ hullad6kgytijtds

2.2. A KiizszolgiltatS a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elv6gz6set2020.janu6r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapj6n a Ktizszolgiltat|, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az <inkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kizir6lagosan jogosult Vejti
K<izs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kcizszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A k<izszolg5ltatris megnevezdse: teleptil6si hullad6k gyfjtes6re 6s kezel6sdre ir6nyulo
krizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio
ahirztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszltkdpezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A k<izszolg6ltatSs teljesit6s6nek teriileti kiterjedese: Vejti K<izs6g kozigazgat6si tertilet6n.
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A ktizszolg6ltatris kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezeldse: a Kok6nyi Regionrilis
Hullad6kkezelo K<izpontban vagy 6trak6iillom6son, illetve m6s, krirnyezetv6delmi, mtikciddsi
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az On korminyzat kiitelezetts6gvf llalSsa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolgiiltat6s ell6tiis6ra a Kiizszolgriltatrinak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az O nko rmfnyzat k<itelezetts6get v6ll al :

- a kdzszolgiitatis hat6kony 6s folyamatos ellfitilsithoz a Kiizszolgiitatil szfumdra
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolgiltatisira,

- a kcizszolg6ltat6s kcir6be nem tartozo hullad6kgazd6lkodrisi
kcizszolg6ltatilssal tdrt6no dsszehangokis5nak elosegft6s6re,

tev6kenys6gek

- a kozszolgiitat6snak a telepi.il6sen v6,gzetl miis krizszolgrlltatiisokkal val6
<isszehangol6sanak elSsegit6s6re,

- a KiizszolgfltatS kizar6lagos kdzszolgilltatrisi jogrinak biztosftiisiira,
- a telepiil6s k<jzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6siiban

n6v-6scimjegyzekirtaddsira,adategyezetdsre,
- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iiadisdra,
- az Onkormanyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmertil6 kciltsdgek megtdrit6sdre a Koordin6l6 szerv szdmdra,
- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, szilllitdsira. kezel6s6re

szolgf,lo helyek 6s l6tesitm6nyek meghat6rozitsira. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kiizszolgfltat6val egyeztetve - azokat a gytijt<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgitltat6 itvegye kcizteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjirmiivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmii szdmSra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiil<in<is
tekintettel a tdli h6- 6s sikossrig-mentesit6sre, valamint a kdzrit iirszelv6ny6be bel6g6
faagakleviryilsira),

- akozszolg6ltatrisi szerz6d6skozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserill.

4. A Kdzszolgriltatr6 kiitelezetts6gei :

4.1.
a) A kdzszolgiitat6 gondoskodik:
- A hintart6sban keletkezo:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udi.ilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfutisi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjr{n az ingatlanhasznill6k r6sz6re az 6ves
hul lad6kgazd6 I kod 6s i klzszolgiitatirsi dij 5 0% - 6t kel I me 96l lapitan i. )ii. Elkiilcinitettengytijtritthullad6k

iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
trirt6n5 <isszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hfztartfsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
<isszegyfij t6s6r<il, el sz6l I itrisrir6 I 6s kezel6s6rol.
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- Az iitala tizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
5tv6tel6r6l, 6sszegyiijt6s6rol, elsz6llit6srir6l 6s kezel6s6r5l.

b) Adminis ztr ativ feladatok :

- kcinyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrdci6, nyilv6ntart 6s, adatbiuis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtik<idve a fogyasfi6k sz6m6ra k<innyen hozzifetheto
iigyf6lszolg6lat 6s tijdkoztatisi rendszer mtikodtet6se (Kdzponti iigyfdlszolgiitat cime:7632

Pdcs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi ti$ekoztatSs.

4.2. A Kiizszolgriltat6 kcitele zettseget v6llal tov6bb6 :

a) a k<izszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6t6sdra,

b) akozszolgitltat6s meghatfurozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si osztilly szerinti

k<ivetelm6nyek biztositrisrira 6s a min6sit6si enged6ly hulladdkgazd6lkod6si

ko zszol giitatlsi szer zo dd s hatrllyo s s tigiinak i dej e al atti fo lyamato s me gl6td re,

d) a k6zszolgriltat6s teljesit6s6hez szi.iks6ges mennyisdgri 6s minos6gri j6rmri, gdp, eszkoz,

berendez6s biaositris6ra, a sziiksdges l6tsz6mir 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsfita,

e) a kcizszolg6ltatds folyamatos, biztons6gos 6s b6vitheto teljesit6s6hez sztiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantartiisok elv6 9z6 s6re,

f) a kozszolg6ltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilvfntartiisi rendszer mrik<idtet6s6re 6s a k<izszolgilltatis teljesit6s6vel 6sszefi.igg6

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv5ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si
mrikcidtet6s6hez sziiks6 ges felt6telek bi zto sit irsfit a,

rendszer l6trehoz6s6h oz 6s folyamatos

i) a fogyasztok szitmira k<innyen hozzifdrhet6 ilgyfdlszolgrilat 6s t6j6koztat6si rendszer

m[ik<idtet6s6re,
j) afogyasil6i kifogrlsok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6sara,

tl a tev6kenys6g ell5t6s6hoz szi.iks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felel,Sss6gi kdrben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
t) biztosftja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhasznillo legal6bb 2 ktiltinbclzo

tirmdrt6kti gytij toed6ny koztil vril aszthasson,

m) tcibblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 iital biztositott zshk

forgalmazdsira,
n) a Mecsek-Dr5va Hullad6kgazddlkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

hasznillatira.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazdrilkodrisi enged6ly6nek szdma OKTF-KP12538-1012016,

PE/KFT/6 055 -3 I 20 17, PE/KTFO I 155 -7 I 2018, P E/KTFO/00363-2 I 2019.

A Kdzszol giitat6 me gfelel6 se gi v6lem6ny6nek szitna; OHKT - KP l l7 3ll -5l2 0 1 8

A Kozszolg6ltat6 minosit6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO 101064'612019

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghat6rozott kotelezetts6g6tol vis maior eset6n,

toviibbii ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megktizelit6sdhez olyan

irtviszonyokat ftr6- 6s sikossrig mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akozit1, amely a

Kiizszolgdltatri g6pj6rmriveinek balesetmentes k<izleked6s6t biaositja. Ez esetben a
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Kdzszolgf'ltatf az akadily elharukis6t kdveto legk<izelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt sz6llftrisi napokon felhalmoz6dott
mennyi s6 gti telepiil6 si hulladdk elsz6llitilsrira i s.

6. A Kiizszolgrlltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsziiliti.sirt:
az 6nkorminyzatrendelet6ben elSirtt6l eltdro tarol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a trirol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hulladdk k6r6be nem tartozo anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si trirmel6k, iillati tetem, mar6, mdrgezo
trryag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 arLyag, nagyobb terjedelmri, srilyri tingy, amely veszdlyezteti a
hullad6ksziillitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhada a
gyiijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa soriin vesz€lyezteti a
kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tirol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolgfltatrf,t6l
v6sriro lt j e I zetl zs ikb an kertil kihe I y ez6sr e,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatitsakor a
kisz6r6dils veszdlye fennrlll (nem lez6rt, illetve sdrtilt ed6ny)
ha a trirol6ed6ny k<irtil szabdlytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akadiiyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyezdsre
amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a trirol6eddnyek matric6jiinak
hiinya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvillalkozri / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v1gezhetl tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgf,ltatil jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgfltat6 az
alv 6,llalko z6 i g6nyb evdte I 6t k6te I e s az 6 n ko rm 6ny zat szfumir a b ej e I enten i.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenysdg66rt a Kiizszolgiitat| rigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesit6sdvel cisszeftigg6 adatszolgirltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a
Kdzszolgiltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolgiiltatrisi teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltatrisi teruletnil elsz6llftott
6s 6rtalmatlanitott telepi.il6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A k<izszolgiiltatiis ig6nybev6tel6re kcitelezetteknek a kiizszolgiitatds teljesit6s6vel
kapcsolatos min6sdgi 6szrev6teleit, kifogiisait fr6sban a Kiizszolgiltat| sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Ktizszolgiltat(t
kciteles azokat ir6sban, 15 napon beltil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kriteles a
Kdzszolgiltatr6 ktirnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel
okozati dsszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevltel az Onkormanyzat helyi
hulladdkkezel6si kozszolgiitat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kiizszolgiltat6 30 napon beltil ktiteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onko rm 6ny zathoz megktildeni.
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10. Kiizszolgiltatr[s dija

10.1. A hullad6kgazdilkodrisi kdzszolgriltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szabiiyozisi Hivatal javaslatrlnak figyelembev6tel6vel az lllet€kes miniszter rendeletben

rlllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjan az iilami hullad6kgazd5lkodSsi kozfeladat keretdben az iilam beszedi

a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolg6ltatrlsi dij megr{llapittis66rt felel6s miniszter 6ltal meghatdrozott szolgiitatdsi dijat,

Az iilam e feladatainak elkit6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6lo szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolgiitat6, a telepiil6si cinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdrllkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordintl6 szetv

feladatk<irdnek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgiitat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben illapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kcizszolg6ltat6nak fizetendS szolgiitatitsi dijat.

10.2 A kdzszolgiltato iital alkalmazott kdzszolg6ltatrlsi dij meg6llapitrlsa a Ht. 46-48.$ 6s

91.g, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tort6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetend6 lakossdgi dtiak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniiok tekintet6ben a kozszolg6ltat5si dijfizet6si

kotelezetts eget az Onkorm6nyzat telj esiti.

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

szem6ly ingatlanhasznirl6 rdszdre, a telepiildsi Onkormiinyzat 6ltal kiadott igazolils alapj6n.

b) Ioari (qazddlkodi szervezetek) d{iai:
110 literes ecl6nY: 98,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

CSc)
120 literes ed6ny: 97,-
1100 literes ed6ny: 887,-

Ft + AFA
Ft + AFA

d) Tobbtethultaddkgyiijt6s6re szolgril6 zsik ira: 361,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ado megfrzet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA-trirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.
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Ed6nymdret Darabsz6m Egysdgnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

Havi dij
Gt + Afa)

110-120 liter 60 88i 22 880,-

80 liter 0 64r 0

60 liter* 0 48r 0

Osszesen: 22880,-
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I 1. Alami hullad6kgazddlkoddsi kiizfeladat-elldtis

1 l.l Az rillami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijel<il6s6r<il, feladatk<ir6rtil, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolgdltattisi
kcitelezetts6gek r6szletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjitn a Korm6ny aHt.32lA. $ (l) bekezd6sben
meghatiirozott feladatokra Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti
Hullad6kgazdrllkoddsi Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtklruen Mrikod6
R6szv6nytrirsas6got j elcilte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szitmlikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgiitat6s alapjrin illlitja ki. A kozszolgiitat6 hirinyos
vagy k6sedelmes adatszolgiltatiisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6
adatszolgiitatiissal 6rintett ingatlanhasznillo tekintetdben a Koordinill6 szerv 6ltal
legut6bb kiszirmliuott kcizszolg6ltattlsi dijr6l 6llit ki szirrlit. Az ezzel <isszefiigg6sben
keletkezo dijkorrekci6 eset6n minden helytrillisi krjtelezettsdg a kozszolgdltat6t terheli.
Az igy keletkezo kiizszolgiitatrisi dijkiildnb<izet pozitlv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a
kozszolgiitat6nak fizetendo esed6kes szolgiltatirsi dijba besz6mitja. A kozszolg6ltat6
hirlnyos vagy helytelen adatszolg5ltat6s6b6l eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem
megfelelo adattartalommal ki6llftott szimlikkal kapcsolatos valamennyi
k<i vetkezm eny ert a kdzszolgiltat6t t erhe I i a fe I e I 5 s s 6 g.

I1.3 A Koordinillo szew az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs kdzszolgiitatdsi dijfizet6s
meghatirozva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszefligg6sben teljesit6s tcirt6nt. A Koordinii6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6sb6l hiinyzo
ingatlanok 6s sztiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapjrin rogzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megkiildi a
kcizszolgiiltat6nak, 6s felhfvja a kozszolgehat6t, hogy a megkiildcitt ingatlanokon vlgzett
szolgiltatdsrlnak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6st
legk6sobb az 6rtesitds kezftezvetel6t k<jvet5 8 napon beliil.
A korrekci6t kcivetoen - a kcizszolgiitato elt6ro adatszolg6ltat6sa hi6nytiban - a Koordinril6
szerv a kii zszol gilltatis i dij at az ingatlarrtul aj do no sn ak szimi|zza ki.

Il.4 A Koordinill6 szerv a kiszimlirzott es az ingatlanhasznil6 riltal hatriridon beltil ki nem
frzetett kdzszolgiiltatrisi dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

I I .5 A Ktizszol g6ltat6 rdszdre a krizszolg6ltatdsi szerzod6sben rrigzitett feladatok ell/t6sS6rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazddlkoddsi kcizszolg6ltat6si dij megrillapititsircrt felelos
mini s zter 6ltal me ghat itr o zott szol giitatits i dij at fi zet.

11.6 A kozszolgiitat6 az Onkormiinyzat, mint ell6t6s6rt felel6s altal kiadott
teljesitdsigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a krizszolgilltatl iital a Koordinrll6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolgitltatds keretdben t<irt6no megkiild6se a szolgdltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.

(**-
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Az Onkorminyzat kriteles a teljesft6sigazol6st a Kdzszolgiitat6 rdszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot k<iveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormrlnyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a k<izszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirifi az Onkormdnyzat fel6 6rv6nyesiteni.

Ll.7 A szolgSltatrisi dijban a hullad6kgazdrllkod6sikozszolg6ltatils teljes k<izvetlen kdlts6ge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rril a Koordin5l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek 

'itadni. 
A haszonanyag-6rt6kesftdsb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti

meg.

1 1.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod5si kcizszolgdltat6si szerzddes Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjtin az Onkorminyzat a ktizszolgdltat6si szerzSddst

annak megk<it6s6t vagy m6dositasiit kdvetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus fton megktildi a Koordiniil6 szerv rdszlre.

12. A kiizszolgiltatrlsi szerz6d6s megszfi n6se

Felek jelen szerzoddst 2020. januir 01. napjrlval kezdodl hatrillyal hatdrozott id6re, 2029.
december 31. napjr[ig kiitik.

Felek a szerzoddst k<izds megegyezlssel, csak irilsban m6dosithatjrlk.

13. Etj:flris a szerz6d6s megszfin6se eset6n

A k<izszolg6ltat6si szerzodds megsztinik
a)abenremeghatirozottidotartamlejitrtixal,
b) a Kdzszolgriltat6 j o gut6d n6lkiili megsztine s6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s meg nem kezd6dcitt meg,

d) felmond6ssal
e ) a felek krizds megegyez6s6vel

l3.l Az Onkorm6nyzat a kdzszolgSltat6si szerz6d6st a Polgari Tdrvdnykrinyvben
meghatirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgiitat6

o a hulladekgazdiikodrisi kcizszolgilltat6s ell6tiisa sorSn a k<imyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6s6gi dcint6s eloiriisait srilyosan

megs6rtette, ds ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6srlg jogerosen megiillapitotta,

. a szerzod6sben megiillapitott k<itelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

A hullad6kgazd6lkod6si k<izszotgriltatrisi szerzodest az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kozszolgdltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelelosegi v6lem6nnyel.

13.2 A K6zszolg6ltat6 a Polgriri Trirv6nykonyvben meghatitrozottakon trilmen6en a

kdzszolg6ltatisi szerz5d6st akkor mondhatja fel, ha
. az Onkorm6nyzat akdzszolgiitatisi szerzod6sben meghat6rozott kdtelezetts6g6t -

a Kdzszolgriltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a

K<izszolg6ltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazdiilkod6si

8

(-,^^--



kdzszolgiitat6s telj esf t6s6t ; vagy

o a kcizszolgiltatdsi szerzfidds megk<it6s6t k<ivet<ien hat6lyba l6pett jogszabrily a

k<izszolgiiltatiisi szerzodds tartalmi elemeit rigy vhltoztatja meg, hogy az a

Kozszolgirltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgdltat6s szerzod6sszerti
teljesit6se k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod5,st a k<izszolgiitat6 felmondja, a teleptil6si
onkormanyzathaladlktalanul gondoskodik az nj kozszolgiltat6 kiv6las^itsir6l.

A fentiek teljestil6se eset6n akozszolg6ltat6si szerzod6s felmondrlsi ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kozszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiltat6st viiltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormilnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodds
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormrinyzat az 6ves krizszolg6ltatrisi dij S\%-ilrrak
megfelel6 meghirisukisi kdtb6r fizet6s6re kdteles.

14. Eljrflrrfls a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k<izszolgriltatrisi szerzod6,s megszrin6se vagy megsztintet6se esetdn a Kdzszolgaltat6 az ij
kozszolgilltat6 kivrllasztirsitig, de legfeljebb 6 honapig akozszolgLiltatrist viitozatlanul elltltja.
A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgriltat6si szerzod6s megsztin6se eset6n a kozszolg6ltat6s
ell6t6srival kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvantart6sait a K<izszolg6ltat6 a
teleptil6si dnkormrlnyzatnak akozszolgLiltatrisi szerzodl,s megsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitakat elsosorban az egymis krizcitti t6rgyal6sok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek titrgyalils ritj6n 60 napon beliil nem tudjak rendezni, a bir6srigi
elj6rrls lefolytatrlsrlra a P6csi Jar6sbir6srig, illetve 6rt6khatrirt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k
illet6kess6gdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek

A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szerziidds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm funyzat rdszerSl
n6v: Brlas Andrea polgiirmester
telefon: 731485-178
e-mail:korjegyzoseg@vajszlokj.axelero.net

a Kiizszo lg 6ltat6 r 6szdr ol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

9
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17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkodfsi Program

A Krizszolg6ltat6 k6teles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<iz<iket a kdzszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek k<itelezettsdget v6llalnak, hogy aliivetik magukat a Tiirsuliisi Tan6cs hatitrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerfthetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sirg, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t illapitja meg, rigy a szerzodls t6bbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sekben els5sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny (Kbt.), a

Magyarorszrig cinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a

PolgSri Tdrv6nykrinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszab itlyok irrinyad6 ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegyezot,j6vahagyolagiqhkall. Ddl-Kom Norrprofit Kft.
7602 Pt.'. 176
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