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H uLLADEKGazpAlxooAsr xdzszor-cAr,rarAsr szpnzooBs

mely letrejdtt egyr6szr<il
N6v: Aparhant Ktizs6g Onkorm Anyzata

Cim. 7186 Aparhant, Kossuth u 34.
Tel.:741483-792
Fax: 741583-015
E-mail : hivatalT 1 86@gmail.com
Ad6sziim: 1 541 53 52-2-17
K6pviseli: Csoka Attila polgArmester

(a tovabbiakban: Onkornuinyzat vagy Megrendel6)

m6sreszr6l a
D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szotgdltat6 Nonprofit
Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasdg

szdkhelye: 7632 Pdcs, Siklosi [t 52.
cdgSegy zdkszbma. 02-09 -064 5 5 6
adoszAma: I 1 5 41 587 -2-O2
KUJ sz6ma: 1002'19306
KTJ sz6ma: I 00468989 /Pecs-Kok6ny Regionrilis Hullad6kkezel6 Kozpont/
KSH sziima: I 1 541 587 -381 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 Peter [gyvezet<i
(tov6bbiakban Kozszolg6ltat6)

kdzott, a mai napon az alibbiakban meghatirozott feltetelekkel.

1 Az onkorm6nyzat jeler, nyilviinos szerz6dest koti a Kozszolg6ltat6val, hogy Aparhant
teleptil6s kdzigazgatisi tertilet6n folyamatosan es teljes konien ell6ssa a teiepl.tl6si
szil6rd hulladekkal kapcsolatosan a hullad6kgazddlkodisi kdzszolg6ltatrisi feladatokat.
A kdzszolg ltathst az OrszAgos Hullad6kgazd6lkod6si Kozszolgiiltat6si Tervben (a
tov6bbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelel<ien kell elldtni.

2- A Kiizszolgiltatb e tevekenyseget a vonatkoz6 jogszabiilyok alapj6n, az egyes
ingatlanok haszn6l6inak javdra 6s k6lts6gere vegzi.

3. Kozszolgiltat6 hulladekgazd6lkoddsi tev6kenyseg6t a hullad6k6l szolo 2012. 6vi
cDo(xv. t6rv6ny (tovabbiakban: Ht.) illetve e tdrveny felhatalmazasa alapj n
kihirdetett jogszabiilyok altal szab6lyozott hel yi k6zszolg6ltat6sk6nt v6gzi.

4. Kijzszolghltat6 nyilatkozik, hogy v6llalja a megjelolt kozszolg6ltatSs teljesites6t, annak
a hat6lyos jogszab6lyokban ro9zitetl' feltdteleivel, a sziiks6ges enged6lyekkel
rendelkezik, nyilatkozik tovribbri hogy a kdzszolgiiltat6son kiwli tev6kenysegei n"rn
veszelyeztetik a jelen kozszotg6ltat6si szerz6desben v6[alt kcitelezettsegeinek
teljesites6t.

5. A Kdzszolg6ltat6 a k<izszolg6ltat6s krirebe tartozo hulladdk kezel6sere az ali$bi
l6tesitmenyeket veszi ig6nybe:

o P6cs-Kokeny Regionilis Hullad6kkezelo Kdzpont (Kok6ny 0571a, 0571b, 059/a,
059/b,06319, valamint Szilvis 02lla,02llb es O21 lc hrsz.)

o Bonyhidi hulladekudvar (Bonyhrid 75tZ hrsz.)
6 A szerz6db felek rogzitik, hogy a jeten szerzodesben r6gzitett Kozszolg6ltat6ra

vonatkoz6 jogok gyakorlasiit 6s kotelezetts6gek teljesit6set Aparhant telepitles t-eriileten
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kizArolag Kozszolgiltat6 jogosult ellatni. Jelen szerz<id6s tertileti hat6lya kiterjed a

teleptil6s teljes kozigazgatesi teruletere
7. A kdzszolgaltatasi tev6kenyseg vegzes6nek 6s ajelen szerz<iddsnek az idotartama.2OlT.

m{jus 1. napj:it6l 2027. iprilis 30' napjdig terjed6 id6re sz6l, tekintettel a Ht. 33. $ (2)

bekezd6s6re. A szerzodes 2017. m6jus L napjSn l6p hatrilyba. ElsS szallitiisi nap a

szerz<id6s hat6lybalepdset kdvet6 els6 szillit6si munkanap. Felek a szerzod6s hat6lyba

l6pesekor megl6v6 sz6llit6si nap(ok)hoz kepest elt6r6 sz6llit6si napokban is

megallapodhatnak, tovabba a v6ltoz6srol Kozszolgiiltat6 megfelel6 id6ben 6s m6don

tdjeko zlatla a I ako ss6got
8. A kozszolg6ltatassal erintett teriilet es tev6kenys6g sajitoss6gait, a szolg6ltatas

telepiiles specifikus meghatiirozirsdt aielen szerzod{s 1. melldklete taftalmazza

9. A jelen hullad6kgazdrilkoddsi kozszolgiltatiisi szerzSd6s aliiir6silnak feltetele, hogy a
koiszolgittat6 rendelkezzen a kovetkez5 felt6telekkel, melyet koteles a szerz6d6s teljes

idotartama alatt is folyamatosan fenntartani:
a) a kbzsmlg|ltatds elliit6s6hoz sztikseges hat6srigi engedellyel rendelkezo es megfelel5

miiszaki 6llapotban lev6 jarmfivekkel, gdpekkel, berendezesekkel 6s eszkozokkel,

valamint olyan - tulajdon6ban, kezeldseben vagy berlem6ny6ben lev6 - telephellyel,

amely alkalmas a kozszolgiltatis v6gz6sehez szi.iks6ges jarmiivek, g6pek,

berendez6sek es eszkozok t6rotis6ra, tisaitis6ra, fertStlenit6s6re 6s miiszaki

ellen6rzesere;
b) olyan felszerelesekkel es eszkozokkel, amelyek a kozszolg ltatbs kereteben ellStni

sz6nd6kozott tevekenyseg gyakorlSsa sor6n esetlegesen bekovetkez6 komyezeti

kirok azonnali beavatkoz6st igenylS elh6rit6s6hoz sztiksegesek;

c) a kozszolgaltatas elletes6hoz sziikseges l6tszimf - es a vonatkoz6 jogszab6lyok

eloir6sainak megfelel6en kepzett - szakemberrel;
d) a k6myezetv6delmi hat6sig 6ltal kiadott min<isit6si enged6llyel;

e) aHt.32lA. $ (l) bekezd6s f) pontja szerinti megfelelSs6gi velem6nnyel'

KOzszolgaltat6 a szerz6d6s al6iris6val nyilatkozik arr6l, hogy a jelent pontban foglalt

valamennyi feltetelt teljesiti.

A kiizszoleiltatis finanszirozdsinak elvei 6s m6dszerei

10. A szolgaltatasi dijat, a dijalkalmaz6si felteteleket, a dijmegfizetes rendj6t, a

kOzszol!6ltat6si dij' fetosarisanak elvet a Ht. 88 $ (3) bekezdes bh) pont szerinti

minisaeri rendelet rillapitja meg es a Koordin6l6 szerv szedi be'

I 1. A kozszolgiltat6 6ltal ifalmaiott kozszolg6ltat6si dij meg6llapitisa a Ht 46-48.$ 6s

9t.g, valJmint a 64/2008. (IIL28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel5en

tort6nt.

Az ingatlanhasznal6k 6ltal fizetend6 egyszeri iirit6si dijak:

- Lakoss6ei dtak:
60 literes ederry: 92,' Ft + Afa*
80 literes edlny. 122,- Ft + Afa
120 literes edenY: 183,- Ft + Afa

aa 3a,t2ll4. (XX. jl.) Korm. rendelet szerint lak6ingaUant egyedUl es etetvitelszerff€n haszn6l6

lermiszetes szemely ingallanhasm6t6 rdszere, a telepiilisi dnkoffxinyza t illtal kiadott igazoliis alapjiim
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Tobblethullad6k gyrijtes6re szolg6lo zsirk ira: 361 ,- Ft+Afaldb.

- Gazdilkodo szervezetek 6ltal fizetendS diiak:
120 literes edeny: 212,- nt * Afr 

-......-....................--

240 literes ed6ny: 423,- Ft+Afa
770 literes ed6ny: 1.357,- Ft+Afa
l-100 literes edeny: 1.939,- Ft+Afa

intezm6nyek diia:
120 literes ed6ny: 183,- Ft +.Afa
240 literes ed6ny: 366,- Ft+Afa
770 literes ed6ny: 1.174,- Ft+Afa
1 . 100 literes ed6ny: 1.67t,- Ft+Afa

Az 6llami hulladekgazddlkod6si kdzfeladat ellAthsfua letrehozott szeryezet
kijelol6ser6l, feladatkdrer6l, az adatkezeles m6djri'r61, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezettsegek reszletes szab6lyairol szol6 6912O16. (trL 31.) Korm- rendelet 11.

$ (l)-(2) bekezd6se alapj6n:
(1) A Koordin6l6 szerv (NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkoddsi Koordiniil6 6s
Vagyonkezel6 ZAnkdrtien Mtikdd6 Reszvenytil,rsasag) kozszolgtiltat6si dijakra
vonatkoz6 szimldLkat a rendelet 20 $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltatris alapjrin
6llitja ki.
(2) A kdzszolgitltato hiiinyos vagy kesedelmes adatszolgiiltat6sa esetdn a Koordindl6
szerv a nem megfelel<i adatszolg6ltat6ssal erintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a
Koordin6l6 szerv iltal legut6bb kisz6mldeott kcizszolg6ltatiisi dijr6l 6llit ki szhml6t. Az
ezzel osszefiiggesben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n minden helytrill6si kotelezetts6g a
kdzszolgirltat6t terheli. Az igy keletkezo kOzszolg6ltat6si dijknl6nbOzet pozitiv
m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a k6zszolgiltat6nak fizetend6 esed6kes szolg6ltatisi dijba
besz6mitja.
(3) A kozszolgriltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgaltat6s6b6l ered6, a Koordin6l6
szerv 6ltal nem megfelel<i adattartalommal kiellitott sziimlilkkal kapcsolatos
valamennyi kovetkezm6nyert a k<izszolg6ltat6t terheli felel6ss6g.
(4) A Koordin6l6 szerv a rendelet 20 $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrlsbol
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok koret, amelyre nincs k6zszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgiitat6sbaq ugyanakkor velelmezhet6, hogy az ingatlannal
Osszefiigg6sben teljesites tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e k0rben jogosult ingyenesen
adatot k6rni az illet6kes hat6sAgt6l a 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisbol
hiinyz6 ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa erdekeben.
(5) A (4) bekezdds alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltatot, hogy a megktilddtt ingatlanokon
vdgzefi szolgilltatasanak megfelel5en korrig6lja a rendelet 20 $ (l) bekezd6s szerinti
adatszolg6ltat6st legkesobb az 6rtesit6s k6zhezvdtelflt k6vet6 8 napon beliil.
(6) Az (5) bekezd6s szerinti korrekci6t kcivetoen - a klzszolgirltat6 elt6ro
adatszolgriltat6sa hiiiny6ban - a Koordin6l6 szerv a kdzszolgbltatisi dijat az
ingatlantulajdonosnak sz6ml6zza ki.
(7) A Koordinrll6 szerv a kisz6mlizott es az ingatlanhasztitl6 hltal hat6rid<in beliil ki
nem fizetett kozszolgiiltat6si dij behajtrisa 6rdek6ben intdzkedik.
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13. A hullad6kgazdilkodrisi k0zszolg6ltat6si dij tartalm",,a a hullad6kgazd6lkod6s, igy
kiilonosen a gyiijtes, sz6llitds, kezel6s, drtalmatlanit6s, ill. a jogszab6lyok 6ltal
meghat6rozott valamennyi tev6kenys6g valamennyi dij6t es koltsdg6t.

14. Az elhagyott hullad6k, a vesz6lyes hulladek 6s az elektronikai hulladdk, vagy egyeb, a

kozszolgriltatiis kereteben el nem szillitand6 hullad6k gyiijt6si m6djir6l, elszlllit6srir6l
6s annak ellenertdkerol a felek kiilon, iresban 6llapodhatnak meg,

15. A Kozszolg6[tat6 r6sz6re a kozszolgiiltatiisi szerz6desben rdgzitett feladatok elliitesii6rt
a Koordinill6 szerv a hullad6kgazdrilkodtisi kozszolgdltat6si dij meg6llapit6s66rt
felel6s miniszter iltal meghat6rozott szolgaltat6si drlat frzet.

A kiizszoleiltat6 kiitelezetts6eei

16. A k6zszolgriltato feladata a kornyezetvedelmi el6irisok megtart6sa mellett a teleptil6si
hullad6k ingatlanhasznil6kt6l tdrt6n6 gyujt6se, elszallitrlsa hullad6kkezel6
l6tesitm6nybe, illetve a szolgiltat6s folyamatossAganak biztositesa.

17 . Kozszolgiitat6 koteles biztositani:
a) A kdzszolgiltat6s folyamatos es teljes korii ell6t6s6t oly modon, hogy a telepiil6si

vegyes hullad6k es az elkiilonitetten gyujtott hulladek irsszegyiijteset 6s

elszillitis6t a telepi.il6sen az 1. szAmt mell6kletben meghatirozon gyakorisiggal
6s menetrend szerint 06 oritol l9 6ri,ig kdteles elvegezni. A gyiijt6edeny ti ritdse az
egyes ingatlanok el5l - illetve ahol ezt a teriilet foldrajzi, forgalmi lehet<is6gei nem
teszik lehet6v6, kijelolt gyujt6pontr6l - a kdzteruleten tort6nik. A Kozszolg6ltato
koteles gondoskodni az NHKV Ztt. iltal kiszAmliuott dij ellen6ben a szolgiltatist
ig6nybe vevSk rdszdre az elSirt tipusri tobblethulladek gyrijt6 zs6kok biaositisdr6l.

b) A kii.iritett ed6nyzetet rigy kell visszahelyezni a kdaeriiletre, hogy az az fttest, ill.
kocsi behajt6 forgalmiit ne akadiiyozza.

c) Az elkiilonitetten gyrijtott zoldhulladdh illetve egyeb hullad6kfajta a

kdzszolg6ltat6 6ltal tizemeltetett hulladekgyrijt6 pontr4 hulladekgyiijt6 udvarba,
6tv6teli helyre, vagy a kozszolg6ltat6s kor6be tartozo hulladdkot kezel6
hullad6kkezel6 l6tesitmenybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6, vagy
hilon gyiijt6edenyben elhelyezhet6.

d) Az elhilonitett hullad6kok szilllitdsa m6s napon is tortenhet, mint a vegyes
hulladek szAllithsa.

e) A hulladekgazdrilkodrlsi kozszolg6ltatist a Kdzszolgiiltat6 zArt rendszeri
jirmfi vekkel koteles v6gezni.

f) Evente egyszer lomtal anit st vdgez, melynek kereteben a szab6lyszenien
kihelyezett nagydarabos lom hullad6kot az itgatlathasznril6kt6l a helyszinen
ingyenesen 6tveszi 6s elszitllitja. A lomtalanit6s idSpontjiirol el6zetesen legal6bb
14 nappal 6rtesiteni kell a lakoss6got.

g) A hiuhoz men6 elktildnitett gyrijt6si rendszerben nem gyiijtott iiveghullad6k
gyfijtesere konteneres iiveggyiijtesi pontot iizemeltet az 1. szbmi mellekletben
fioglaltak szerint, melye(ke)t legal6bb 4 hetente iirit.

h) a Ht. 6lta[ meghatirozott C/I-es minSsitesi osztaly szerinti kovetelmdnyek
biaosit6s6t, es a min6sit6si enged6ly hulladekgazddlkod6si k6zszolg6ltatiisi
szerz6d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megletet;

i) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyisdgii es minosegri j6rmii, g6p,
eszkoz, berendez6s biaosit6s6t, valamint a sziikseges l6tszemi 6s k6pzettsegii
szakember alkalmazis6t;
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j) a kdzszolgrlltatas folyamatos, biaons6gos ell6t6s6hoz sztiks6ges fejlesztesek 6s
karbantart6sok elv6gzdsdt;

k) a kozszolg6hatSs krirebe tartozo hulladek kezel6sere meghatdrozott helyek 6s
letesitmenyek igenybev6tel6t ;

l) a nyilvintart6si rendszer miikodtet6set 6s a kozszolg6ltatds teljesit6s6vel
osszefiigg6 adatszolgaltat6s rendszeres teljesit6s6t;

m) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si es adatszolg6ltat6si rendszer letrehoz6siihoz ds
folyamatos mrikddtetes6hez sztikseges felteteleket; valamint

n) a fogyasaoi kifogrisok es eszrevetelek elintez6si rendjenek meg6llapit6s6t
o) a tevekenys6g ell6t6vihoz sziikseges biztositessal rendelkezik, amely megfelel<i

fedezetet nyujt a felel6ss6gi korben bekOvetkezett Onkormanyzatnak okozott
esetleges k6,rok enyhitesere,

p) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtes6hez az ingatlanhasznrllo legaklbb 2
ki.il6nboz6 rirmertekii gyiijt6ed6ny koziil v6lasahasson,

q) tobblethullad6k elhelyez6set szolg6l6, a Kdzszolgdltat6 altal biztositott zs6k
forgalmazhsira.

18. A kdzszolgiiltato a szallitmdny rendeltetesi helyere tdrten<i biztons6gos eljuttat6s6ert
felel<is. A hulladekot tgy kell sziillitani, hogy annak sor6n a kornyezet ne
szennyez6djdk. A szillitdsbol ered6 szennyez<id6s eseten a kozszolgiiltato a hulladek
eltakarit6s6,r6l, a teriilet szennyezodesmentesit6s6r5l, valamint az eredeti k0rnyezeti
6llapot helyre6llit6sir6l koteles gondoskodni. Kozszolg6ltato a kommun6lis hullad6k
gyujtes6t az 1. szdmi mellikletben meghat6rozott menetrend (illetve sz6llitrisi nap)
szerint koteles teljesiteni, melyhez a megfelel6 sz6mri j6rmiivet biaositja, ill.
gondoskodik annak sziiks6g szerinti helyettesiteser6l. Felek a szerz6d6s hat6lyba
ldpdsekor megl6v6 sz6llit6si nap(ok)hoz kepest elter6 sz6llit6si napokban is
megdllapodhatnak tov6bbe a v6ltoz6sr6l Kozszolg6ltat6 megfelelti idriben es modon
#$6ko aatja a I akoss6got.

l9.A kozszolgiltat6 tevekenys6ge soriin kdteles a hatiilyos kornyezetv6delmi,
kozeg6szs6gtigyi, munka, baleset 6s t[izvedelmi szabelyokat megtartani, amelyek
esetleges megsert6seb6l ered6 kOvetkezm6nyekert a polgari jog szabSlyai szerint felel.

20. A Szerzbdis szerinti hullad6kgazdSlkodisi kdzszolg6ltat6s minimAlis min6s6gi
ism6rvei a hulladekgazd6lkod6si kozszolgeltat6si tev6kenys6g min6sit6s6r6l szolo
2013 . evi CXXV. torv6ny I . melleklete alapjhn Cll . min6sit6si osaily
megszerz6s6hez sziiks6ges kovetelmenyek. K6zszolg6ltat6 kijelenti, hogy a
kdzszolgdrltat6s min<is6gi ism6rveit a Szerzod6s id6beli hatrilya alatt folyamatosan
teljesiti, 6s a Kdzszolg6ltat6si Tervben meghatiirozottakkal cisszhangban tartja.
Kdzszolgiiltat6 tudom6sul veszi, hogy a Kozszolg6ltatisi Tervben foglaltaknak
megfelel6st a Ht. szerinti megfelel<is6gi velem6ny beszerzes6vel kdteles folyamatosan
igazolni. Megfelel6s6gi v6lem6ny hi6ny6ban a Szerzcid6st a Megrendel6 t honapos
felmonddsi id6vel felmondja.

21.A Kozszolg6ltat6 a kozszolg6ltates keret6ben megtagadhatja a teleptildsi szillrd
hullad6k elsziillit6s6t, ha
- a kihelyezett hullad6k osszet6tele vagy a kihelyezes6nek modja nem felel meg a
vonatkoz6 onkorm6nyzati rendeletben leirtaknak.
- a gyujt6ed6nyben elhelyezett telepi.ilesi szil6rd hullad6k az tirites, illetve sziillitils
sor6n a szillitdst vdgzb szem|lyek dlet6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, a jrirmiiben
vagy berendezdsben k6rt okozhat, vagy a hasznositAs, illetve 6rtalmatlanit6s sor6n
vesz6lyezteti a kdrnyezetet,
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- 6rz6kszervi eszlelessel megrillapithat6, hogy a gyujt6eddny m&gezo, robban6,
foly6kony, vesz6lyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiilesi szil6rd
hullad6kkal egyritt nem gyiijthet6, nem sz6llithat6, illetve nem 6rtalmatlanithato,
illetve ha az a jogszabdlyok 6ltal meghat rozotlut nem min6si.il telepUl6si szil6rd
hullad6knak

- az onkorminyzat rendeleteben elSirttol eltero t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n, vagy a

hullad6k nem a szabv6nyos, z6rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgiiltat6t6l
v6s6rolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre

- a hulladek oly modon kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6edeny mozgat6sakor a

kisz6r6diis vesz6lye fenndll (nem lezirt, illetve s6rrilt ed6ny)

- ha a tirol6ed6ny korul szabilytalanul, annak mozgatest 6s iiritest akad6lyozo modon
tobblethullad6k keriilt kihelyezesre

- amennyiben a tarol6ed6nyek jelzdse bevezetesre keriil - a terol6ed6nyek jelzes6nek,

matric6jiinak hiiinya, illetve s6ri.ilese eseten.

22. Az el6zo pontban emlitett esetekben a K6zszolgiltat6 a tulajdonost irisban
haladektalanul 6rtesiti a telepiilesi szilird hulladek elsz6llitAsa megtagad6s6nak ok6r6l.
A tulajdonos a megtagadesi okokat maga koteles megsztintetni vagy megsztintet6s6r6l
gondoskodni. Ha e kotelesseg6nek a tulajdonos a sz6llit6s meghat6rozott rljabb
idopontjrlig nem tesz eleget, a Kozszolg6ltat6 a tulajdonos kolts6gere 6s felelSss6gere

a hulladek elsz6llit6s6nak megtagaddsira okot ad6 kortilmeny megsziintetheti, vagy
m6ssal megsaintettetheti.

23. Mentesiil a Kozszolg6ltat6 a teljesit6si kotelezetts6g6t6l vis major eseten, tovdbbii ha

az Onkorminyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelites6hez olyan irtviszonyokat
/116- es sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kdzitl, amely a

Kozszolg6ltat6 gepj6rmfiveinek balesetmentes ktjzlekedes6t biaositja. A
Kbzszolg ltato a teljesitest kizhr6lag szildrd ritburkolatri, megfelel6 teherbir6srl, es

b6rmely id6j6r6si viszonyok kdzdtt j6,rhat6 kozrton koteles biaositani A kOzut
ideiglenes haszniilhatatlansirga eset6n (pl. irtepit6s, ftbeszakadis) a kozszolg6ltat6s
teljesit6se az Onkormiinyzat eltal kijelolt gyiijt6pontr6l t6rt6nik. Az ilyen esetekben
elmaradt szallit6s eseten a Kozszolgiiltat6 az akadhly elh6rul6s6t kdvetS legkOzelebbi

sz6llit6si napon k<iteles szolgdltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt
sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gff teleptilesi hullad6k elsz6llitSs6ra is.

24.Kdzszolg ltat6 koteles a k6zszolgiiltat6si tevekenyseg6r6l r6szletes beszimol6t
kisziteni, melynek r6sze a reszletes bev6tel, kolts6g- 6s eredm6ny kimutat6s is, 6s azt
dvente benyrijtani az Onkorm6nyzat tdsz6re.

25. A szerzoddskot6skor a lakoss6g sajet tulajdonri gyiijtoeddnyzettel rendelkezik.
Elhaszn6l6d6s, rong6l6d6s, vagy eltiines eset6n a szolgiltatiist igenybevev6 kolts6g6re
tdrtdnik a p6tl6s

26. A kozszolgirltat6 torekszik arra, hogy a feladatkor6be tartozo hullad6kgazdrilkodrisi
tev6kenysegeket a hullad6khierarchi6ra figyelemmel igy v6lassza meg, hogy a Ht-
ben, illetve a hullad6kgazd6lkodhsi tervekben foglalt megel6z6si, hasznosit6si 6s

6rtalmatlanit6si c6lkitfiz6sek teljesillni tudjanak.
27.A kdzszolg6ltato a vonatkoz6 kormdnyrendeletben meghaterozott dsszegben

kornyezetv6delmi biaosit6st kot vagy c6ltanal6kot kepez, es ennek teny6t az

Onkorm6nyzatnak, i ll. a hat6s6goknak igazolja.
28. A hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltat6s kereteben a kozszolg6ltat6:

a)gondoskodik a jelen szerz6desben meghat6rozott hullad6kgazdilkodisi
kozszolgeltates kdr6be tartoz6 hullad6kok begyiijtes6r6l, szallitesarol, kezel6ser<il, 6s
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b) a hullad6kgazd6lkodisi kozszolgriltat6ssal erintett hullad6kgazd6lkod6si
letesitm6nl iizemelteti, vagy a hulladek kezel6ser6l megfelel6 enged6lyekkel
rendelkez5 hulladekkezelonek tort6n6 5tad6ssal gondoskodik

29. KdzszolgAltat6 hulladekgazd6lkod6si kozszolgrlltatison kiwl egy6b
hullad6kgazdilkod6si enged6lyhez, illetve nyilv6ntartisba vetelhez kotdtt
hulladekgazddlkodisi tev6kenyseget - a kozszolg6ltat6 hullad6kgazdrilkod6si
tev6kenys6g6r6l es a hulladdkgazd6lkodrisi kozszolg6ltat6s vegz6senek felteteleirol
sz6l6 korm6nyrendeletben meghatarozott hullad6k kezel6s6nek kiv6televel - nem
vegezhet.

30. K0zszolg6ltat6 egydb vrillalkozasi tev6kenys6g folytatds6ra jogosult, de az nem
vesz6lyeaetheti a hullad6kgazdrilkoddsi tevdkenyseg folyamatos 6s teljes k6ni
ell6t6srit.

31. A keresztfinansziroz6s tilalmiinak elv6b6l kovetkez6en a Kozszolg6ltato
hulladekgazdrilkod6si kozszolgiiltat6s ellenertdkenek resz6t kepez6 esszerii nyereseg
nem tartalmazhatja a hulladekgazddlkod6si kdzszolg6ltat6son kiviil es6 egy6b
gazdas gi tevekenysegei kolts6geinek, riifordit6sainak fedezetet.

32. Amennyiben a hulladekgazd6lkodrisi kOzszolg6ltat6s kOrebe nem tartozo
tevekenys6get is v6gez a Kozszolg6ltat6, az egyes tev6kenysegeire olyan elktilontilt
nyilvintartdst koteles vezetni, amely biaositja az egyes tevekenys6gek 6tkithat6s6grit,
valamint kizirla a keresztfinansziroz6st A Kdzszolgdltat6 az altala ell6tott egyeb
v6llalkozisi tev6kenysegek beveteleit, kiad6sait, r6forditdsait kdteles a
hulladekgazd6lkod6si krlzszolg6ltat6s bev6teleit<il, koltsegeit6l, r6fordit6saitol
elki.ildnitetten, t6telesen kezelni es nyilvdntartani.

33.A K6zszolg ltato az riltala ell6that6 egy6b, villalkoz6si tevekenysegeket, a jelen
Szerz6d6sben foglaltak betart6sa mellett szabadon, saj6t kockizat fua vegzi, azonban
ezen tevekenys6gek osszefiigg<i gazdAlkod6si eredmenye nem veszdlyeztetheti a
hulladekgazd6lkodiisi ktizszolg6ltatis biaonsig6t. A v6llalkoz6si tev6kenys6gb6l
szArmazo veszteseges gazdilkod6sert Kozszolg6ltat6 teljes korii helytill6ssal tartozik

34.Ha a gyujtSed6nyt a hullad6kgazddlkod6si kozszolgiltatis ell6tiis6nak biaositiisa
c6ljab6l kdzteriileten helyea6k el, a hulladek a gyfjt6eddnyben torten6 elhelyez6ssel a
kozszolg6ltat6 bi(ok6ba 6s a Koordinill6 szerv tulajdonirba keriil.

35. A kozszolgriltato torekszik arra, hogy a kil'zszolg ltatirs kor6be tartoz6 hullad6k a
k6pz<id6s hely6t6l az el6rheto leggazdasagosabb m6don es legrovidebb id<in beliil
keri.iljon hasznosit6 vagy 6rtalmatlanit6 letesitmenybe.

36. A k6zszolgiltat6 a Polgdri Torv6nykdnyvben meghatdrozottakon trilmen6en a jelen
szerzrldest akkor mondhatja fel, ha
a) az Onkorminyzat a jelen szerz6d6sben meghatiirozott kotelezettseget - a
kozszolg6ltat6 felsz6litrisa ellen6re - srllyosan megs6rti, 6s ezzel a k6zszolg6ltatonak
kiirt okoz, vagy akadhlyozza a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy
b) a hulladekgazd6lkodisi kozszolgiiltat6si szerz6d6s megkdtes6t kovet6en hat6lyba
l6pett jogszabily a hulladdkgazddlkod6si k6zszolg6ltat6si szerzodes tartalmi elemeit
tgy vbltoztatja meg, hogy az a kozszolgriltatonak a hulladekgazd6lkodrisi
kdzszolgriltatiis szerz6dlsszerii teljesitese kor6be tartoz6 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit
jelent<is m6rt6kben serti.

37. A jelen szerzodes megsziinese vagy megszi.intet6se eset64 tov6bb6 ha a kozszolgiiltat6
a szerzodes id6tartama alatt elvesziti hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si
engedelyet, illetoleg az lqfu, vagy a hat6sdg visszavonja a kdzszolg6ltato minosit6set,
illet6leg az lejbr, rlgy a kdzszol giitato az rij kozszolg6ltato kiv6lasarisriig, de
legfeljebb 6 honapig a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st viltozatlanul ell6tja.



38. Ha a jelen szerzdd6st a kdzszolg ltat6 felmondja, az onkormdnyzat halad6ktalanul
gondoskodik az ij kozszolgiitat6 kiv6lasa6s6r6l.

iievf6tszoleilat

39.A kozszolg ltat6 az ingatlanhasznil6 hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6ssal
kapcsolatos bejelenteseinek int6z6se, panaszainak kivizsg6l6sa, orvosliisa 6s a

kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos riltaliinos t6jekoaatdsnyujtis biaositiisa erdek6ben
iigyf6lkdpviseletet biaosit a Bonyhidi V6roshriza Ugyfelszolg6lati Irod6jrlban
(Bonyhrid, Sz6chenyi tdr 12.). Tov6bb6 munkaid<iben hivhato tigyf6lszolg|lati
telefonszimot 6s honlapot is koteles tizemeltetni.

40. A krizszolgiltat6 az tigyf6lszolg6lat kereteben a fogyaszt6vedelemr6l szol6 torvenyben
meghatarozottakon tflmen6en
a) a hulladekgazdilkod6si kozszolg6ltat6si tev6kenys6g min6sit6s6r6l szol6
t0rvdnyben meghat6rozott min<isitesi enged6ly,
b) az alkalmazott hulladekgazdrilkod6si kozszo196ltat6si dijakat,
c) a kdzszolgltat6si tertiletre vonatkoz6 adatokat,
d) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, informiici6kat, valamint
e) az alv llalkoz6ra vonatkoz6 k6z6rdekt adatokat - ha a k6zszolg6ltat6 alv6llalkoz6t
alkalmaz -,
f) az iltala megk6tott hulladekgazdilkodisi kiizszolg6ltat6si szerz<idest es annak
m6dosit6s6t az ngyf|lszolgblatan 6s a honlapjrin mindenki sz mdra ingyenesen
hozz6ferhetov6 teszi.

Nvilvinta rt{s. adatszolsiltatds

41.A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s korebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos
nyilv6ntartiisi 6s adatszolgiltatasi kotelezetts6gek teljesit6s6r6l a k6zszolg6ltat6
gondoskodik. A kozszolgiltat6 a hulladekkal kapcsolatos nyilv6ntart6si es

adatszolgdltatiisi kotelezetts6gekrdl sz6l6 korm6nyrendeletben meghat6rozott m6don
6s tartalommal, a tev6kenys6g6vel 6rintett hullad6k6l tipus szerint nyilv6ntartrist
vezet. A nyilvintart6st a hulladekjegyzekr6l sz6l6 minisaeri rendeletben
meghatirozott azonosit6 k6dok alapj6n kell vezetni. A nyilvintart6st, i.izemnaplot,
bizonylatot a kozszolg6ltat6 legalSbb 5 6vig - vesz6lyes hullad6k esetdn l0 6vig -
meg6rzi. A kozszolg6ltat6 a nyilv6ntartrls alapjdn a hulladekkal kapcsolatos
nyilv6ntart6si es adatszolg6ltat6si k6telezettsegekr6l sz6l6 korm6nyrendelet szerint a
kdmyezetv6delmi hat6s6gnak adatot szolgiiltat, tovabba nyilv6ntart6s6t a hat6sig
felhiv6sa eseten a hat6sag rendelkez6s6re bocs6tja.

Biztosit{s

42. Kdzszolgiitat6 a tevekenysegevel okozhat6, el6re nem lilthat6 kornyezeti k6rok
felsz6molisirt lehet<iv6 tev6 finanszirozis biaosit6sa 6rdek6ben legal6bb, 10.000.000
Ft/k6r 6s legalabb, 25.000.000 Ft/ev kifizetesi limit dsszegri kornyezetvedelmi
biztositast kOt.

Elkiiliinitett hullad6kwiiit6s
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43. A kdzszolgitltat6 az elkiiltinitett hulladekgyr.ijt6s osztonzese 6rdekeben a lakoss6got az
elktilonitett hulladekgyujtes felt6teleir6l a kozszolgiltat6 hullad6kgazd6lkod6si
tev6kenys6g6rol 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatiis vegzdsenek feltdteleir6l
sz616 kormdnyrendeletben meghat6rozott modon t6jekoztatja.

44.Kdzszolgaltat6 biaositja az elkulonitett hullad6kgyfijtdst az elktlonitett
hulladdkgyujt6s r6szletes szab6lyairol sz6l6 miniszteri rendeletben meghatiirozottak
szerint.

45.Ki5zszolgiltat6 az elkiildnitett hullad6kgyiijtesi rendszert rlgy alakitja ki, hogy
a) legal6bb a telepiil6si papir-, , miianyag-, fem- es tiveghulladek elki.ildnitett gyrijt6se
biaositott legyen, melyb6l kizfirolag az tiveghullad6k gyujthet6 gyiijt6 ponton, a tobbi
hiuhoz menb gyilit6si rendszerrel;
b) a lomhullad6k 6tvetel6nek, 0sszegyrijt6senek 6s elszallitrisinak 6vi egyszeri
megszervez6se biztositott legyen;
c) a zoldhullad6k elhelyezese legal6bb a hulladekudvarba vagy egy6b gyrijt6helyre,
hullad6kkezelo letesitm6nybe tort6no beszdllitdssal, a jelen szerz6d6sben
meghat6rozott felt6telekkel biaositott legyen.

Alvdllalkoz6k

46. A kdzszolgitltat6 a hulladekgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6si szerz<id6sben meghat6rozott,
tov6bb6 a Ht-ben, illewe a hulladekgazddlkod6si tervekben rogzitett cdlok elerese
6rdekeben a hulladdkgazd6lkodrisi kozszolgiiltatis ell6t6sara alviillalkoz6t vehet
igenybe.

On korm6 nvzat kiitelezetts6eei

47 . Onkormbnyzat k6teles biaositani.
a) a kozszolgAltatis hat6kony 6s folyamatos ell6tisShoz a kozszolghltato szirmbra
sziiks6ges informdci6k szolgiltatis6t, a Ht. 35. g g) pontjriban foglaltakra tekintettel;
b) a kozszolg6ltat6snak a telepiil6sen v6gzett m6s kozszolgiltatiisokkal val6
6sszehangoliis6nak el6segit6s6t;
O a telepiil6si ig6nyek kielegit6s6re alkalmas hultad6k gyijt6s6re, sz6llitris6ra,
kezeles6re szolg6l6 helyek es l6tesitm6nyek meghatiiroz6sit, valimint
d) a kozszolgiiltat6 kiz6r6lagos krizszolgi tat6si joganak biaositris6t az
cinkormanyzati tulajdonban levo hullad6kgazd6lkod6si letesitm{nyek vonatkoz6silban.
e) a teleptil6s kozszolg6ltat6s ig6nybev6telere kotelezett ingatlanhaszn6loi
vonatkozisilban a kozszolgiitatits elldtiisilhoz kapcsol6d6 nyilv6ntartis (pl. n6v- 6s
cimjegyz6k) itadisira, adategyezetdsre,
f) kedvezmdny, mentesseg esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tad6s6t,g) a telepi.ilesi igenyek kiel6gitesdre alkalmas hullad6k gyiijt6sere, szitllit6stua,
kezel6s6re szolgiil6 helyek es letesitmenyek meghatiiroz6sit. Ennek kereteben kijeloli
- a Kozszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasaharra,
hogy a kozszol g6ltat6 iltvegye kozteruleten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6k6l,
mely ingatlanokhoz a K6zszo196ltal6 iltal alkalmazott g6pjri,rmrivel nem tud behajtani,h) a hullad6kszdllit o jilrmfi szimira megfeleki ftviszonyok biaosit6s6t, (kuiOnos
tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesit6sre, valamint a kozrit iirszelv6ny6be bel6g6
fa6gak lev6grisrira. ),

i) u kozszolgiiltatasi szerz<id6s k6zz6tfiebt a helyben szokiisos modon,
i) azelloilonitetthulladdkgyiljt6sirendszerhelyi felt6teleinek megszervez6set
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48. A hulladdkgazdilkod6si kozszolgiltat6s teljesitdse kizirolag torvenyben vagy
korm6nyrendeletben, illetve az Onkorm6nyzati rendeletben meghatirozott esetekben

sztineteltethet6 vagy korl6tozhat6.
49. A jelen szerz6d6st az Onkorm nyzat a Polgiri Torv6nykonyvben meghatdrozott

felmond6si okokon kiviil akkor mondhatja fel, ha a kozszolg6ltat6:

a) a hullad6kgazdrilkodrisi kozszolg6ltat6s ell6tisa sor6n a k6rnyezet vedelmere
vonatkozo jogszab6lyok vagy a ri vonatkozo hat6s6gi dont6s el<iir6sait srilyosan
megsertette, 6s ennek t6nyet a biros6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,
b) a szerz5d6sben meg6llapitott kotelezetts6get neki felr6hato m6don s[rlyosan

m egsertette, vagy
c) nem rendelkezik a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltatisi tev6kenyseg min6sit6ser6l

sz6lo torv6nyben meghatil,rozott min5sitesi engedellyel, illewe megfelel6segi

v6lemennyel.
50- A felmond6si id6 6 h6nap - kiv6ve a megfelel<isdgi v6lem6ny hirinya alapj6n tcirtdn6

felmond6s esetet, amikor a felmondisi id6 30 nap - amennyiben a szerz6dds hatitozolt
idejti lejartiig m6g ennyi h6tra van. A felmond6si id6 alatt a kozszolgiltat6 a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6st v6ltozatlanul ell6tja.
51. Megrendel<i rdszdrbl a jelen Szerz<ides tekinteteben rendkiviili felmond6si oknak

min6siil ki.llonrisen, ha Kdzszolg6ltat6
a) a Szerzodesben foglalt kdtelezettsdgeit ismetelten 6s neki felr6hatoan megszegi,

b) ellen a Szerz5des megkot6se el6tt bir6srig 6ltal elrendelt cs6d vagy felsz6mol6si

eljriris indult, illetve az eljrir6sr6l a Megrendelot nem tej6koztatta, vagy nem

thjdkoaatja,
c) adG, illet6k-, v6m- vagy tersadalombiaosit6si jirulek tartozisa tdbb mint 12

h6napja lej6rt, ds ennek megfizetes6re halasaist nem kapott,

d) Megrendel6 ellen6rzese sor6n, bizonyitottan hamis adatot szolgeltat, vagy hamis

nyilatkozatot tesz,
e) a kOzfeladat elkitisriLt szabhlyozo, Lgazati jogszabilyokban el6irt kotelezettsegeit

neki felr6hato m6don srilyosan megsze-gi.

52. A szerzod6s felmond6sa eset6n az Onkorm6nyzat kepvisel6+estiilete int6zkedik a

hullad6kgazdilkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6s6nak biaosit6s6r6l.
53. A szerz6d6s megsz[inese eset6n a krizszolg6ltat6s ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban

lev6 iigyek iritait es nyilv6ntartisait a kdzszolg6ltat6 az Onkorm6nyTatnak r
szerz6des megszfnese napjin 6tadja.

54. Az Onkorm inyzat a birtok6ban l6v<i es a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6ssal

kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilv6ntartisait M tj
huilad6kgazdelkod6si kOzszolg6ltat6si szerz6des hat6lyba lepes6nek napjbn az fi
kdzszolgZltat6nak 6tadja. Az iigyf6llistAt a szerz6d6s hata,lyba lepdse el5tt 7 nappal

Onkormlnyzat meghildi a Kdzszolgaltat6nak, melyben az alitbbi adatok szerepelnek:

n6v, cim, edeny m6rete.
55. onkorm6nyzai vallalja, hogy a t6li id6szakban gondoskodik a j6ratutvonalak sikossig

mentesit6ser6l 6s h6 eltakarit6s6r6l.

2616 rendelkez6sek

56. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6sSra l6trehozott szeryezet

kijeltiteser6l, feladatkor6r6l, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolghltathsi

k6telezettsegek r6szletes szab6lyair6l szop6 69t2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. $
(lH2) be-kezdese alapj6n a szolgriltat6si dijban a hullad6kgazd6lkodasi
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kdzszolgiiltatiis teljes kozvetlen kdltsege megterit6sre kertil, igy a haszonanyag
6rtdkesites6r6l a Koordiniilo szerv gondoskodik [gy, hogy a kozszolg6ltat6
valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv riltal kijeltik szervezetnek
etadni. A haszonanyag-ert6kesitesb6l ered6 bev6tel a Koordinil6 szervet illeti meg.

57. A Koordinrilo szerv a jelen hullad6kgazdrilkoddsi kozszolgiiltatilsi szerz6d6s }Jt. 9218.
$ (2) bekezdes szerinti megfelel6seg6t vizsg6lja.

58. Felek a jelen szerz6d6st m6dositj6k, amennyiben jogszabdly-v6ltoz6s aa sziiksegesse
teszi.

59. Jelen szerz6dds modositrisa es megsziintetese csak ir6sban erv6nyes.
60. A felek k<iztitti jogviszonyban a hat6lyos jogszab6lyok, a jelen szerz6d6s

rendelkez6sei, az egydb szakmai szabilyok 6s a szakma eltal eltalenosan elismert
szakmai szokiisok ir6nyadoak, a jogforr6sok ijtkrizese eset6n a fenti sorrendben
el6r6bb 6116 els<ibbs6gevel.

61. A jelen szerz6d6s minden eleme es r6szlete nyilviinos.
62.Kbzszolgiitat6 kriteles a kOrnyezetv6delmi szempontokat messzemen6en figyelembe

venni.
63. Az Onkormrinyzat a hullad6kgazdilkod6ssal kapcsolatos feladatok elletes6t jogosult

ellen<irizni.
64. A lakoss6g tiilekoaatAsa erdekeben a jelen hulladdkgazdrilkodrisi kozszolg6ltat6si

szerz6d6s k zzetetel6r ill Megrendel6 gondoskodik.
65. A felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerzod6s teljesitesevel kapcsolatban

felmeriilt jogvitijuk elbiriil6s6ra - hat6skort6l fugg6en - a Megrendelo szekhelye
szerinti magyar birositg V,tzfuolagos illet6kess6get kotik ki.

66. Amennyiben a jelen szerz6d6s valamely r6sze ut6bb drvenytelennek bizonyulna, rigy a
felek a szerz6des egyeb reszeit erv6nyesnek tekintik 6s az 6rv6nytelens6g miatt kies6
r6szt olyan rendelkez6ssel p6tolj6k, mely leginkribb megfelel a felek eredeti
szerz<ideses akarat6nak.

67. Felek a jelen szerzi5ddst, mint akaratukk . egyez6t irjrik ahi_
68. Aparhant Krizs6g onkorm Lnyzata a l4t2ol7. (lv 26.) sz6mi hatirozat6val hagyta

j6v6.

Kelt: Aparhant, 2017. itpilis 28.
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TELEPiILf s NEVE: Aparhant

I.) A kiizszolgiltat6 kivilasztdsd161 6s a hullad6kgazdilkod6si kiizszolgiltatisi
szerz6d6sr6l sz6l6 3l7l20l3. (VIII. 28.) Korm. rendelet l.S (l) bekezd6se szerinti
tdj6koztat{s:

a) a hulladekgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6sba (a tov6bbiakban: kozszolg6ltat6s) bevont teriilet
telepiil6si, ftildrajzi 6s az OHKT-ben meghat6rozott kcrzleked6si jellemz6i: a tertilet
domborzata alapvetSen dombvid6ki, telepiiles jellege falusias.

Teriilete: 20 km2
A kdzszolgeltatesi terulet hata,rai:

Az utak mindenhol burkoltak, de nehol nagyon keskenyek, sok a belog6 rig, egyes utciikban
nem lehet megfordulni, ez6rt sokat kell tolatni a jrirmrivel.

1. Telepiil6s kozszolgiltat6sba bevont belterulete: teljes
2. Telepi.il6s kozszolgiltat6sba bevont ktilterulete: nincs

b) a kdzszolgiltatissal 6rintett teriilet lakoss6ginak szAma az utols6 lezirt es elerhet6,

Kozponti Statisaikai Hivatal 6ltal kozolt adatokkal: 1009 fii (Lak6nepess6g 2015.01.01-6n)

c) a k6zszolg6ltat6s megkezdes6nek tervezett id6pontjit es a kozszolg6ltat6s ell6tisinak
tervezett id6tartama:

o Kezd6s id6pontja: 2017. m6jus 1. napjit kdvet6 els6 sz6llit6si napon

. Szerzodes id6tartama: 2017. mijus l. napjdt6l kezd6d6en l0 6vre

d) a telepi.il6si onkorminyzati rendelet szerinti helyi szab|lyozhs fbbb jellemzSi: Aparhant

Ii6rseg i)nko.rn6nyzat K6pvisel6-testtiletenek a koaisaasdgr6l, valamint a telepiilesi szil6rd

hullad6kkal kapcsolatos helyi kozszolgiltat6sr6l 6s annak kotelez6 ig6nybev6teler<il szol6

1 /20 I 5. (L 06. ) dnkorm6nyzati rendelete szerint

e) a kdzszolg6ltatas korebe tartozo hulladek v6rhat6 mennyis6,ge, fqtiila es osszet6tele:

Hiztart6sok szema: 371 db

Gazd6lkod6 szervezetek sz6ma: 15 db

Ed6nyek (vegyes

hdztartiisi hullad6k) Szelekt[v

80 liter 120liter 120 liter 2rU liter 1.100

Aparhant t2 185 L 3

NGL
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2016. ber

Telepiil6s
Hullad6kmennyis6g (kg)

EWC:200301 EWC: 150105 EWC: 150107 EWC: 2fi)201 EWC: 200307
egydb, telepiilisi vegyes szelektiv lJveg csomogoldsi Zdldhulloddk Lomhulloddk

Aparhant 18371 470 300-400* 0 2825

Heti egyszer tdrtdnik a telepril6si szil6rd hullad6k elszrillitrisa.

Hullad6kudvar a teleptil6sen nem tizemel, a szolg6ltatast igenybe vevok a Bonyhrldi
hullad6kudvarba (7150 Bonyh6d, Gyar utca 7512 hrsz.) szillithatjr{,k be azon hulladekaikat,
amit a hullad6kudvar fogadni tud.

A telepiil6s lakosai r6sz6re ig6nybe vehet6 hulladekudvarr6l a kcizszolg6ltat6 a helyben szokisos
m6don 6s honlapjiin tAjEkoA*ASt nyujt. A hullad6kudvarban gyiijthet6 egyes hullad6kokra es a
hulladikudvar ig6nybeveteli m6djriLra vonatkoz6 tAjfikoztatAst a Kozszolg6ltat6 a honlapj:in 6s a
hulf adekudvarban klzzeteszt.

A Kdzszolgaitat6 a hullad6kudvar fizemeltetesi szabilyzatAban meglntArozzz a term6szetes szem6ly
ingatlanhaszlil6 l{tal a hullad6kudvarban elhelyezhet5 hullad6kok mennyis6get. A termdszetes
szemdly ingatlanhasaAl6 e jogitt csak ugy gyakorolhatja, ha a hullad6kgazdrilkod,isi krizszolgriltatasi
dijat megfizette

Az ed6nyzetben gyrijtott vegyes hiztart6si hullad6k mellett a h6ztart6soh6l elsziilitand6 az
elkiilonitetten (sarga fedelfl) ed6nyben, vagy ittlirtsz6 zsekban vegyesen gyujtott papir-,
miianyag-, fem-, ill. tersitott csomagolisi hulladekok k6t heti gyakorisriggal. A lomtaianit6s
evente egy alkalommal kell biztositani.

Az tiveg hullad6kokat 1 db gytijt6ponton I . 100 literes kontenerben kell gyffjteni. Az urit6s
havonta egy alkalommal tclrtdnik.

rI.) A hullad6kgazdilkoddsi kiizszolgiltatis keret6ben a kiizszolgdltat6 kiiltiniisen az
aldbbiak szerint ldtja el feladat{t, ill. az a16bbi szolgdltat{sokat kiitetes elv6gezni:

a) Az ingatlanhasznril6 riltal a kozszolg6ltat6 a gyujtoed6nyben gyiijton telepiilesi hulladdkot
az ingatlantulajdonost6l 6tveszi 6s elsz6llitja - ide6rtve a hiztirt sban i6pz6d<i vegyes
hulladek, illetve az eltoilonitetten gyr.ijt6tt hullad6k elszillit6srlt is - az i. szakaszban
meghaterozott gyakorisaggal. A gyrijt6eddny iiritese az egyes ingatlanok el<il - illetve ahol ea
a tenilet ftildrajzi, forgalmi lehet6s6gei nem teszik lehet<iv6, kijeldlt gytijt6pontr6l - a
kozteruleten tdrt6nik.
A gyr.ijt6ed6ny tartalm6t meghalad6 teleptil6si hulladdkot a kdzszolg6ltat6 embl6m6jrlval
elletott tdbblethulladdkos miianyag zs6kokban is ki lehet helyezni a gylltes napjan az edeny
mell6. A Kozszolg6ltat6 koteles gondoskodni az NHKV zrt altal ursamiuott iij ellen6ben a
szolg6ltat6st ig6nybe vev6k rdszlre a mtianyag zsiikok biaositris6rol, melynet elsz6llitrisi
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k6lts6get a zs k 6ra tartalmazza. Tobblethulladdkos zs5kot az iigyfdlszolg6laton
jegyzokonyvezds mellett vehetnek et a lakosok.

b) A lomtalanitiis kor6be tarlozo nagydarubos hulladekot az ingatlantulaj donostol evente egy
alkalommal ingyenesen 6tveszi es elszhllitla, a koderuletet feltakaritja.

c) Gondoskodik az elszlllitott hulladek kezel6senek megold6s6r6l.

d.) Hitzhoz men6 szelektiv csomagolAsi hullad6k gyi.ijtes biztositesa (kiil6n dijaz6s nelktil) az

I. szakaszban ismertetett gyakoris6ggal, s6rga fedelii gytijt6ed6nyben, ill. 6tl6tszo miianyag
zs6kban. A zsakot az ingatlanhaszn6l6 biaositja.

e.) Az elhilonitetten gyujtott hullad6k - pl. csomagoliisi hulladetg zoldhullad6k, stb. - a

kozszolgilltato 6ltal ijzemelteteu hullad6kgyujt6 pontr4 hullad6kgyiijt6 udvarba, 6w6teli
helyre, vagy a kozszolg ltaths k6rebe tartozo hulladekot kezelS hulladdkkezeki letesitmenybe
is sz6llithat6, 6s ott ajogosultnak ritadhat6, vagy ktildn gyfijt6ed6nyben elhelyezhet6.

f.) A hlzhoz meno elki.ilonitett gyujt6si rendszerben nem gyiijtott i.iveghulladek gyiijtesere
kont6neres szigetet i.izemeltet Kozszolgeltato azl. szakaszban ismertetett helyszinen, legal6bb
4 hetente tort6n6 iirit6ssel.

g.) a K6zszolg6ltat6 koteles gondoskodni a kozint{zminyek, v6llalkozisok telepiil6si
hullad6kirnak elsz6llitis6r6l heti, igeny eset6n siirfibben tort6n6 gfakoriseggal.

h.) Az Orszagos Hullad6kgazdilkodAsi Kozszolgiltatisi Tervben (a tov6bbiakban: OHKT)
foglaltaknak megfelel6en kell a kozszolg6ltat6st elletni.

i.)Ha a kdzteriileten elhagyot! illetve ellen6rizetlen koriilm6nyek kozoB elhelyezett hulladek - ide6rtve

a telepiil6stisztasagi feladatok kdr6be tartozo hullad6kot is - koribbi birtokosa vagy tulajdonosa a

hullad6k elszallitasira 6s kezel6s6re vonatkozo kdtetezetts6g6nek nem tesz eleget, a hulladek

elszillitiisiir6l 6s kezel6s6r6l az 0nkormenyzat a kozszolgriltat6val kot6tt kiil<in szerz6des ftjin
gondoskodik.

Jaralszeddsi nap. kedd
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