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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, (6640 Csongrád, Kossuth tér  
7. Képviseli: Bedő Tamás polgármester), mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő –,

Másrészről  a  VIKONA  Környezetgazdálkodási  Tanácsadó  és  Szolgáltató  BT.  (6800 
Hódmezővásárhely,  Holló  u.  40.  Képviseli:  Vigchert  Ferenc  ügyvezető), mint  vállalkozó  – a 
továbbiakban  Vállalkozó – között a jelen szerződésben részletezettek szerint  a mai napon, az 
alábbi feltételekkel:

1.) A szerződés tárgya:

A  Megrendelő  megbízása  alapján  a  Vállalkozó  elvállalja  Csongrád  Város  és  kistérsége 
(Felgyő,  Tömörkény,  Csanytelek)  Hulladékgazdálkodási  Tervének  (továbbiakban  Terv) 
felülvizsgálatát, aktualizálását.

2.) Vállalkozó feladatai, kötelezettségei:

• Felülvizsgálja a Tervet az alábbi főbb lépések szerint:
1. Előkészítés, adatgyűjtés, helyzetelemzés
2. A felülvizsgált  Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel (OHT) való egyeztetés
3. Terv aktualizálása  

• A Vállalkozó garanciát vállal arra, hogy a Tervet a hatályos jogszabályok és a szakmai 
etika előírásai  szerint  készíti  el,  munkáját  az elvárható maximális  gondossággal  és 
szakmai hozzáértéssel végzi.

• Vállalkozó  vállalja,  hogy  az  OHT-vel  és  „A  Dél-Alföld  statisztikai  régió 
hulladékgazdálkodási  terve”  figyelembe  vételével  aktualizálja  a  tervet,  amennyiben 
azok felülvizsgálata szintén megtörténik.

• Vállalkozó  a  megbízás  keretében  rábízott  adatokat  és  információkat  csak  a  Terv 
elkészítéséhez használhatja fel.

• A Terv  elkészítéséhez  szükséges  adatokat  és  információkat  a  Vállalkozó  helyszíni 
adatgyűjtéssel, illetve a Megrendelő adatszolgáltatása alapján szerzi be. Vállalkozó a 
Megrendelőtől,  illetve  a  közszolgáltatóktól  kapott  adatok  valódiságáról  a 
lehetőségeihez képest meggyőződik, de azokért felelősséget nem vállal.

• A  Terv  készítése  során  nyilvánosságra  kerülő,  korábban  megvalósult 
környezetszennyezés feltárása, akkreditált mintavételezése, víz-, talaj-, levegő minták 
akkreditált  laboratóriumban  történő  bevizsgálása  jelen  szerződésnek  nem  képezik 
tárgyát. Ilyen eset felmerülésekor a felek külön megállapodást kötnek.

• A Vállalkozó programkészítésért felelős vezetője:
Vigchert Ferenc okl. vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök

Környezetvédelmi (települési hulladékgazdálkodási) szakértő 
( KTM 173/1996)
környezetvédelmi felülvizsgálatra jogosult (KTM 75/2000)

3.) Megrendelő feladatai, kötelezettségei:

a./ Megrendelő betekintésre, a kért határidőre a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az elmúlt 
években a kistérség hulladékgazdálkodásával kapcsolatban készült, rendelkezésére álló 
önkormányzati rendeleteket, anyagokat, dokumentumokat.

b./ Megrendelő  segítséget  nyújt  Vállalkozónak,  hogy  a  település  képviselő  testületével, 
lakosságával,  gazdálkodó  és  civil  szervezeteivel  a  Terv  készítéshez  szükséges 
egyeztetéseket elvégezhesse.
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c./ Biztosítja  a  Vállalkozó  részére  a  nem  általa  készített  Hulladékgazdálkodási  tervet  és 
annak első felülvizsgálati anyagát.

4.) A felek által kölcsönösen elfogadott vállalkozói díj:
A vállalkozói díj: 400.000.- Ft + 25 % ÁFA = 400.000.- Ft +100.000.- Ft = 500.000.- Ft, azaz 
Ötszázezer  forint, amely  a  településekre  egyenlő  arányban  az  alábbiak  szerint  
oszlik  meg:

- Csongrád: 100.000 Ft + 25 % ÁFA  = 125.000 Ft

- Csanytelek: 100.000 Ft + 25 % ÁFA  = 125.000 Ft

- Felgyő: 100.000 Ft + 25 % ÁFA  = 125.000 Ft

- Tömörkény: 100.000 Ft + 25 % ÁFA  = 125.000 Ft

5.)  A  Tervet  a Vállalkozó  4  eredeti  példányban  adja  át  a  Megrendelő(k)  részére  Közgyűlési 
jóváhagyás céljából a felülvizsgált OHT megjelenését követő egy hónap múlva. 

6.)   Megrendelő  és  Vállalkozó  a  munka  sikeres  lefolytatása  érdekében,  szükséges  és  kívánt 
számú konzultációs egyeztetést kezdeményezhet.

7.)  A teljesítés igazolása és a vállalkozói díj kifizetésének feltételei:

• A szerződést a felek akkor tekintik teljesítettnek, ha e szerződésben foglalt 
Tervet Vállalkozó Közgyűlési jóváhagyásra a Megrendelő(k) részére átadja.

• A  Megrendelő  a  vállalkozási  díjat  a  Terv benyújtását  követően  kiállított 
számla  alapján,  a  számla  beérkezését  követő  8  napon  belül  átutalással 
kiegyenlíti a Vállalkozó 10300002-45700132-00003285 számú egyszámlájára.

• Késedelmes fizetés esetén a felek kamatot kötnek ki, melynek mértéke a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

8.) A szerződés teljesítése érdekében a felek együttműködésre kötelezettek. Ennek 
keretében  bármelyik  fél  kezdeményezésére  egyeztető  tárgyalást  tartanak  a 
nyilatkozattételre jogosult képviselők útján.

9.) A  felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  szerződés  teljesítése  során 
közöttük felmerült vitás kérdéseket képviselőik útján először  tárgyalások útján 
kívánják rendezni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz, 
amikor is alávetik magukat a Csongrád Megyei Bíróság illetékességének.

10.)  A  jelen  szerződésben  nem  érintett  kérdések  tekintetében  a  PTK. 
Rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyből egy példány a Megrendelőé, egy példány 
a  Vállalkozóé.
A  szerződő  felek  megállapítják,  hogy  a  jelen  szerződésben  minden  lényeges  kérdésről 
megállapodtak és a szerződést, mint akaratukkal egyezőt írják alá.

Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 28

Megrendelő Vállalkozó
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