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cdgtregy zdkszirma: 02-09-O645 56
ad6szbma I 1 5 41 587 -2-02
KUJ sziima: |00279306
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KSH sz6ma: I 1 541 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
(tov6bbi akban K 6 zszolghltat i:)

kozott, a mai napon tv al6bbiakban meghat6rozott felt6telekkel.

1. Az Onkorm nyzat jelera nyilv6nos szerz6dest koti a Kozszolg6ltat6val, hogy
Bonyh6dvarasd telepiiles kdzigazgatisi teriilet6n folyamatosan 6s teljes koriien ell6ssa a
telepiil6si szilard hullad6kkal kapcsolatosan a hulladekgazd6lkod6si kdzszol gakat5si
feladatokat. A k<izszolgiiltatist az Orszirgos Hulladekgazd6lkod6si Kozszolg6ltat6si
Tervben (a tov6bbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelel6en kell elletni.

2. A Kozszolgeltat6 e tevdkenyseg6t a vonatkoz6 jogszabilyok alapjin, az egyes
ingatlanok haszn6l6inak jav6ra 6s kolts6gdre v6gzi.

3. K6zszolgiltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6t a hullad6kr6l sz6lo 2012. evi
CDOO(V torveny (tov6bbiakban: Ht.) illetve e tdrveny felhatalmazdsa alapj6n
kihirdetett jogszab6lyok eltal szabilyozott helyi kozszolg6ltat6sk6nt vegzi.

4. Kdzszolghltat6 nyilatkozik, hogy villalja a megjelolt kozszolgilltatils teljesit6s6t, annak
a hatdlyos jogszab6lyokban rogzitett felt6teleivel, a szi.iks6ges engedelyekkel
rendelkezik, nyilatkozik tov6bba" hogy a kdzszolgiiltatiison kiviili tevekenys6gei nem
veszdlyeztetik a jelen kozszolg5ltat6si szerz6d6sben v6llalt kotelezetts6geinek
teljesit6s6t.

5. A Kdzszolg6ltat6 a kozszolg6ltat6s kdrebe tartoz6 hullad6k kezel6s6re az al bbi
letesitm6nyeket veszi ig6nybe:

o P6cs-Kok6ny Region6lis Hulladdkkezel<i Kozpont (Kokeny 0571a, 0571b, 0591a,
O591b,06319, valamint Szilvis 02lla, 0211b 6s 021/c hrsz.)

. Bonyh6di hulladekudvar (B onyhitd 7 512 hrsz.)
6. A szerz6d6 felek r6gzitik, hogy a jelen szerz6d6sben rogzitett Kdzszolg6ltat6ra

vonatkoz6 jogok gyakorl6set 6s kotelezetts6gek teljesit6s6t Bonyh6dvarasd telepiiles



teriilet6n kizfu6lag Kozszolgiltat6 jogosult ell6tni. Jelen szerz6d6s teruleti hat6lya
kiterjed a telepiiles teljes kOzigazgat6si teriiletere.

7 . A kdzszolg ltat6si tev6kenys6g v6gz6s6nek 6s a jelen szerz6d6snek az id6tartama. 2O17.

mdjus l. napjrit6l 2O27. itprilis 30. napj:{ig terjedo idore sz6l, tekintettel a Ht. 33. $ (2)
bekezd6s6re. A szerz6des 2017. m6jus l. napj6n l6p hatilyba. Elso szdllit6si nap a

szerzSd6s hatrilybal6p6s6t krivet6 els6 szillit6si munkanap. Felek a szerz6d6s hat6lyba
l6pesekor meglevri sz6llit6si nap(ok)hoz kepest elter6 szallitrlsi napokban is
megiillapodhatnak, tovebb6 a v6ltoz6rsr6l Kozszolg6ltat6 megfelel6 id6ben 6s m6don
thj{koztatja a I akossiigot.

8. A kozszolg6ltatiissal drintett terulet es tev6kenyseg saj6toss6gait, a szolgiltat6s
teleplil6s specifikus meghat6rozisit a jelen szerz6des I. melliklete taflalmzza.

9. A jelen hullad6kgazdilkod6si kozszolgiltat si szerzod,bs al6iris6nak feltetele, hogy a

kozszolgrlltat6 rendelkezzen a kovetkez6 feltetelekkel, melyet kOteles a szerz<id6s teljes
id6tartama alatt is folyamatosan fenntartani:
a) a kozszolgiltat6s ell6t6s6hoz sziikseges hat6s6gi enged6llyel rendelkez6 6s megfelel6

miiszaki dllapotban lev6 j6rmflvekkel, gepekkel, berendez6sekkel 6s eszkozokkel,
valamint olyan - tulajdoniiban, kezel6seben vagy b6rlem6nyeben lev6 - telephellyel,
amely alkalmas a kdzszolg6ltat6s v6gzes6hez sziikseges jarmiivelq g6pe(
berendez6sek 6s eszkozdk t6.rol6s6.ra, tisztitrisara, fertotlenitesere es miiszaki
ellen6rz6s6re;

b) olyan felszerel6sekkel es eszkdzdkkel, amelyek a kozszolgiitat s kereteben ellitni
sz6ndekozott tev6kenyseg gyakorl6sa sor6n esetlegesen bekdvetkez6 komyezeti
k6rok azonnali beavatkoz6st ig6nyl6 elharit6sahoz sziiks6gesek;

c) a kozszolgiltates elletesahoz sziikseges l6tsz6mri - es a vonatkozo jogszab6lyok
el6ir6sainak megfeleloen kepzett - szakemberrel;

d) a kdrnyezew6delmi hatos6g 6ltal kiadott min6sit6si enged6llyel;
e) aHt.32lA. $ (l) bekezd6s f) pontja szerinti megfelel<isegi v6lemennyel.

Kdzszolg6ltat6 a szerzi5d6s al6ir6s6val nyilatkozik arr6l, hogy a jelent pontban foglalt
valamennyi feltdtelt telj esiti.

A kiizszolsiltatis finanszirozisinak elvei 6s mridszerei

10. A szolgriltat6si dijat, a dijalkalmazasi felteteleket, a dijmegfizet6s rendjet, a

kozszolg6ltatrisi dij felosa6sanak elvet a Ht. 88. $ (3) bekezdes bh) pont szerinti
miniszteri rendelet illapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

11. A kozszolg6ltat6 altal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.$ 6s

9l.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelelSen
tortent.
Az ingatlanhasznSl6k 6ltal fizetendo tirit6si dijak:

- Lakossigi dijak:
60 literes ed6ny: 110,- Ft + Afa*
80 literes ed6ny:170,- Ft + Afa
1 t0 literes ed6ny:234,- Ft+Afa
240 literes ed6ny: 511,- Ft + Afa

*a 3E5/2O14. (XI. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingaUant egyedul ds dletvilelszerien hasaald
termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6 r6s#re, a telepiilesi dnkonn:furyzat dltal kiadott igazol6s alapjfu.
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Tobblethullad6k gytijtes6re szolgdlo zsitk 6r a: 3 6 1,- Ft+Afaldb.

- Gazdilkodo szervezetek 6ltal fizetendo diiak:
I l0 literes eddny. 260,- Ft;7f" 

-. --
240 titeres ed6ny: 568,- Ft + Afe
770 literes ed6ny: 1.E23,- Ft + Afa
t 100 literes edeny. 2.605,- Ft + Afa

int6zm6nvek diia.
110 literes ed6ny: 234,- Ft + Afa
240 literes edeny:442,- Ft + Afa
770 literes edeny: 1.63E,- Ft + Afa
I 100 literes eddny: 2.34O,- Ft + Afa

Az illami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6tds6ra ldtrehozott szetyezet
kijel6les6r6l, feladatkorer6l, az adatkezelds m6djrl,rol, valamint az adatszolgiltat6si
kdtelezetts6gek rdszletes szabiilyair6l sz6l6 6912016. (III 31.) Korm. rendeler 11.

$ (1)-(2) bekezd6se alapjin:
(l) A Koordinal6 szerv (NHKV Nemzeti Hulladekgazdilkod6si Koordin6l6 6s
Vagyonkezelo Zi{tkoriiq Mfikod6 Rdszvenyt6rsas6g) kozszolgriltatasi dijaka
vonatkozo sz6mliikat a rendelet 20 $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6s alapj6n
illitja ki
(2) A kozszolgihat6 hirinyos vagy k6sedelmes adatszolg6ltatisa eset6n a Koordin6l6
szerv a nem megfelel<i adatszolg6ltat6ssal 6rinteft ingatlanhaszn6lo tekintet6ben a
Koordin6lo szerv iiltal legut6bb kiszitmliaottklzszolgiltat6si dijr6l 6llit ki sziml6t. Az
ezzel osszefiiggesben keletkez6 dijkonekci6 eseten minden helyt6ll6si kotelezettseg a
kdzszolgiiltatot terheli. Az igy keletkez6 kozszolg6ltat6si dijki.ilonbozet pozitiv
m6rleg6t a Koordinil6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetend6 esedekes szolg6ltatAsi dijba
besz6mitja.
(3) A kozszolg6ltat6 hi6nyos vagy helyelen adatszolgiltatds6b6l eredo, a Koordin6l6
szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sziimlilkkal kapcsolatos
valamennyi kdvetkezmdnyert a kitzszolgiitatot terheli felel6ss6g.
(4) A Koordin6l6 szerv a rendelet 20. g (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sbol
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs kozszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatirozva az adatszolgiltathsban, ugyanakkor velelmezhet<!, hogy az ingatlannal
Osszefi.iggesben teljesites tort6nt. A Koordin6lo szerv e k6rben jogosutt ingyenesen
adatot kerni az illetekes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltatiisb6l
hi6nyz6 ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megillapit6sa erdekeben.
(5) A (4) bekezdes alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordinrll6 szerv megktildi a
k0zszolgiltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitat&, hogy a megktildott ingatlanokon
vegzett szolgeltat6s6nak megfeleloen korrig6lja a rendelet 20 S (l) bekezd6s szerinti
adatszolgeltatest legk6s6bb az 6rtesit6s kezhezvetel{t kdvet6 8 napon beliil.
(6) Az (5) bekezd6s szerinti korrekci6t kovet6en - a kijzszolgitltat6 elt6r6
adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordinill6 szerv a kdzszolgSltatisi dijat az
ingatlantulajdonosnak sz6mlizza ki.
(7) A Koordinril6 szerv a kisziml6zott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatArid6n beli.il ki
nem fizetett kozszolgiltatiisi dij behajtdsa erdekeben intezkedik.



13. A hullad6kgazdrilkodrisi kozszolg6ltatiisi dij tartalm,"a a hulladekgazd6lkodris, igy
ktilOnOsen a gytijtds, szillites, kezeles, iirtalmatlanitis, ill. a jogszabiilyok iiltal
meghatirozott valamennyi tevekenys6g valamennyi dijAt 6s kolts6gdt-

14. Az elhagyott hulladek, a vesz6lyes hulladek 6s az elektronikai hullad6k, vagy egy6b, a
kozszolg6ltat6s keret6ben el nem sz6llitand6 hullad6k gyrijt6si m6dj6,16l, elsz6llit6s6r6l
6s annak ellendrtek6r<il a felek kiilon, ir6sban 6llapodhatnak meg,

15. A Kdzszolg6ltato r6sz6re a kozszolgdltatisi szerz6d6sben r6gzitett feladatok ell6t6sri6rt
a Koordin6l6 szerv a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi dij megillapit6s66rt
felel6s miniszter iiltal meghatirozott szolg6ltatisi dijat fizet.

A kiizszole{ltat6 kiitelezetts6eei

16. A k6zszolgirltato feladata a kornyezetvedelmi el6ir6sok megtart6sa mellett a teleptilesi
hullad6k ingatlanhasznilokt6l tort6n5 gyujtdse, elszillit6sa hullad6kkezel<i
l6tesitm6nybe, illetve a szolgiltates folyamatossag6nak biaosit6sa.

17. Kdzszolg6ltat6 kdteles biztositani:
a) A k6zszolg6ltat6s folyamatos es teljes kdrii elleteset oly m6doq hogy a teleptil6si

vegyes hulladek es az elkiildnitetten gy[ijttitt hullad6k osszegyilit6set 6s

elszillitisrit a telepiilesen az L szdmu mell6kletben meghat|romtt gyakoris6ggal
es menetrend szerint 06 6nit6l l9 6riig koteles elv'gezni. A gyffjt6ed6ny iirit6se az
egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ea a terulet foldrajzi, forgalmi lehetosegei nem
teszik lehet6v6, kijelolt gyujt6pontrol - a kdzteriileten tdrtenik. A K0zszolg6ltat6
kdteles gondoskodni az NHKV Zrt. altal kisz6ml6zott dij ellen6ben a szolgiltat6st
ig6nybe vevSk rEszire az ellirt tipusu tobblethullad6k gyrijto zsakok biaosit6sar6l.

b) A kitiritett ed6nyzetet tgy kell visszahelyezni a koztertiletre, hogy az az tttest, ill.
kocsi behajt6 forgalm6t ne akad lyozza.

c) Az elktilonitetten gyfljtott zrtldhulladeh illetve egy6b hullad6kfajta a
kdzszolgiltat6 eltal iizemeltetett hullad6kgyrijtS pontr4 hullad6kgyiijto udvarba,
6weteli helyre, vagy a kozszolg6ltatiis kor6be tartozo hullad6kot kezel6
hullad6kkezel<i l6tesitmdnybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak itadhato, vagy
ktil6n gyiijt6ed6nyben elhelyezheto.

d) Az elktrlonitett hulladdkok sziillitiisa m6s napon is tort6nhet, mint a vegyes
hullad6k sz6llit5sa.

e) A hullad6kgazd6lkodisi kdzszolg6ltat6st a Kiizszolg6ltat6 zirrt rendszerii
j6rmiivekkel koteles vegezni.

f; Evente egyszer lomtalanit6st v6gez, melynek kereteben a szabilyszerffen
kihelyezett nagydarabos lom hullad6kot az ingatlanhaszo6loktol a helyszinen
ingyenesen itveszi es elsz6llitja. A lomtalanit6s id6pontj6r6l el6zetesen legalibb
14 nappal 6rtesiteni kell a lakoss6got.

g) A hiahoz men6 elki.ilonitett gyiijtesi rendszerben nem gyiijtou iiveghullad6k
gyrijtes6re kont6neres iiveggyiijt6si pontot iizemeltet M 1. szitmi mellekletben
foglaltak szerint, melye(ke)t legal6bb 4 hetente Urit.

h) a Ht. 6lta[ meghat6romtt Cll-es min6sit6si osztely szerinti kovetelmenyek
birositeset, es a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkodAsi kozszolgiltatisi
szerz6d6s hatilyossiginak ideje alatti folyamatos megl6tet;

i) a kozszolgiltates teljesit6s6hez sztikseges mennyis6gii 6s min6segri j6rmri, g6p,
eszk6z, berendez6s biaositasat, valamint a sztikseges l6tsz6mi es k6pzetts6$i
szakember alkal maz5siit;
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) a kozszolghltatds folyamatos, biaonsiigos ell6t6s6hoz szilkseges fejleszt6sek 6s

karbantart6sok elvegzeset;
k) a kozszolg6ltat6s korebe tartozo hullad6k kezelesere meghat6rozott helyek ds

l6tesitmenyek ig6nybev6tel6t;
l) a nyilv6ntart6si rendszer miikodtetdset es a kozszolg6ltat6s teljesites6vel

osszefilggo adatszolg6ltatiis rendszeres teljesites6t;
m) a nyilv6ntartisi, adatkezelesi 6s adatszolgiiltat6si rendszer l6trehozis6hoz 6s

folyamatos miik6dtet6s6hez sziikseges felt6teleket; valamint
n) a fogyasaoi kifog6sok 6s 6szrev6telek elintez6si rendjenek meg6llapitSs6t
o) a tev6kenyseg ellAthsihoz sziiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6

fedezetet nyujt a felel6ss6gi kcirben bekovetkezett Onkorm6nyzatnak okozott
esetleges k6rok enyhitds6re,

p) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijt6s6hez az ingatlanhasznrll6 legal6bb 2
ktilonbdz6 [irm6rtekii gytijt6ed6ny kdziil v6lasahasson,

q) tobblethulladek elhelyezes6t szolgilo, a Kozszolg6ltato 6ltal biaositott zs6k
forgalmazisira.

18. A ktizszolgiltat6 a sz6llitm6ny rendeltetesi hely6re t6rten6 biaons6gos eljuttatis6ert
felel6s. A hulladekot fgy kell szillitani, hogy annak sorin a komyezet ne
szennyez6dldk. A szillit6sb6l ered<i szennyezodes esetdn a kdzszolg6ltat6 a hulladek
eltakarit6s6r6l, a tertilet szennyezrld6smentesiteserol, valamint az eredeti k6myezeti
6llapot helyre6llitirs6r6l koteles gondoskodni. K6zszolg6ltat6 a kommun6lis hulladek
gyrijt6s6t az l. saimi melldkletben meghat6rozott menetrend (illetve sz6llit6si nap)
szerint koteles teljesiteni, melyhez a megfelel6 sz6mi jirmiivet biztositja, ill.
gondoskodik annak sztikseg szerinti helyettesit6ser6l. Felek a szerz6des hat6lyba
l6pesekor meglev6 szallitasi nap(ok)hoz kepest elt6ro szallit6si napokban is
meg6llapodhatnak tovebbe a v6ltoz6srol Kdzszolg6ltat6 megfelel6 idriben 6s m6don
titj6ko aatja a I akoss6got.

19. A kdzszolgehat6 tev6kenysege sorin koteles a hat6lyos kOrnyezew6delmi,
kozegdszsdgi.igyi, munka, baleset 6s tiizvddelmi szabilyokat megtartani, amelyek
esetleges megs6rt6seb6l ered<i k6vetkezmenyek6rt a polgiiri jog szabiiyai szerint felel.

20. A Szerz5dds szerinti hullad6kgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6s minim6lis min6s6gi
ism6rvei a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatisi tev6kenyseg minosit6ser<il szol6
2013. 6vi C)O(V. torv6ny L mell6klete alapj6n C/l . min6sit6si osztSly
megszerzds6hez sziiks6ges kdvetelmenyek. Kozszolg6ltato kijelenti, hogy a
kozszolgiltatAs minosegi ismerveit a Szerz<id6s idobeli hatillya alatt folyamatosan
teljesiti, 6s a Kdzszolg6ltat6si Tervben meghatdrozottakkal dsszhangban tartja.
Kozszolgirltat6 tudomilsul veszi, hogy a Kozszolgiltat6si Tervben foglaltaknak
megfelel6st a Ht. szerinti megfelel6s6gi velem6ny beszerzes6vel koteles folyamatosan
igazolni. Megfelel6segi v6lem6ny hi6ny6ban a Szerz6d6st a Megrendel6 t h6napos
felmond6si id6vel felmondja.

21.A Kozszolgiltato a kcizszolgiiltat6s keret6ben megtagadhatja a teleptilesi szilird
hulladek elsz6llit6sit, ha
- a kihelyezett hullad6k 6sszet6tele vagy a kihelyez6senek modja nem felel meg a

vonatkozo onkormiinyzati rendeletben leirtaknak.
- a gyttjt6eddnyben elhelyezett teleptildsi szil6rd hullad6k az iirites, illetve sz6llitris
soriin a sz6llit6st vdgz6 szem6lyek 6let6ben, testi epsegeben, eg6szsdgdben, a jrirmiiben
vagy berendez6sben krirt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve 6rtalmatlanit6s sordn
\ esz5lyezleti a k6myezetet,



- enbkszervi 6szlel6ssel megellapithat6, hogy a gyujt<ie ddny m6rgezo, robban6,
foly6kony, veszdlyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiildsi szilard
hullad6kkal egyiitt nem gyiijthet6, nem sz6llithat6, illetve nem iirtalmatlanithat6,
illetve ha az a jogszabiiyok 6ltal meghat romllan nem min6siil teleptil6si szilird
hullad6knak

- az onkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 trirot6ed6ny kihelyez6se eset6n, vagy a

hullad6k nem a szabv6nyos, zilrt t6rol6edenyben, illetve nem a K6zszolg6ltat6t6l
v6sirolt jelzett zsakban keriil kihelyez6sre

- a hullad6k oly m6don kenil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatesakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fennall (nem lez6rt, illetve serult ed6ny)

- ha a tirol6ed6ny k6rul szab6lyalanul, annak mozgat6st 6s iiritdst akad6lyoz6 modon
t<tbblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek jelz6senek,

matricrij6nak hiiinya, illetve sertildse eset6n.

22. Az elozo pontban emlitett esetekben a Kozszolgiitato a tulajdonost irAsban

haladektalanul drtesiti a teleptilesi szil6rd hulladek elsz6llitrisa megtagadAsinak ok6r6[.
A tulajdonos a megtagad6si okokat maga koteles megsziintetni vagy megsztintet6s6r6l
gondoskodni. Ha e koteless6g6nek a tulajdonos a sz6llit6s meghatrirozott rijabb
id6pontj6ig nem tesz eleget, a Kozszolgiltato a tulajdonos kdlts6gdre 6s felel6ss6g6re

a hullad6k elsziillitt{siinak meglagad6s6ra okot ad6 korulmdnyt megsztintetheti, vagy
miissal megsziintettetheti.

23. Mentesiil a Kdzszolg6ltat6 a teljesit6si kotelezettseg6t6l vis major eset6n, tov6bb6 ha

az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6sehez olyan ttviszonyokat
/lro- es sikoss6g mentess6g, illetve egyeb okb6l j6rhatatlan a kozit/, amely a

Kozszolg6ltat6 g6pj6rmiiveinek balesetmentes kozlekedes6t biaositja. A
Kozszolg6ltat6 a teljesitest kiz rolag sziliird ritburkolatri, megfelel6 teherbirdsir, es

b6rmely id6jir6si viszonyok kozott jarhat6 kozuton koteles biztositani. A kdzut
ideiglenes haszn6lhatatlansriga eset6n (pl. ritepit6s, utbeszakad6s) a kozszolgiltat6s
teljesit6se az 0nkorminyzat 6ltal kijelolt gyiijt6pontr6l tdrt6nik. Az ilyen esetekben

elmaradt sz6llit6s eset6n a Kdzszolgiiltat6 az akad|ly elh6ruLls6t kovet6 legkozelebbi
sz6llitrisi napon koteles szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt
sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gii telepiil6si hullad6k elsz6[itis6ra is.

24.Kdzszolgiitat6 koteles a kozszolgfltat6si tevekenys6g6r6l r6szletes besz6mol6t
k6sziteni, melynek r6sze a r6szletes bev6tel, k6lts6g- 6s eredm6ny kimutat6s is, 6s azt
dvente benyijtani az Onkorm6nyzat rdszdre.

25. A szeo6deskrit6skor a lakoss6g sajet tulajdont gyi4toed{nyzettel rendelkezik.
Elhaszn6l6d6s, rong6l6d6s, vagy eltiines eset6n a szolgiltatist ig6nybevev6 kOlts6gdre

tort6nik a p6tles.
26. A kdzszolgirltat6 torekszik arra, hogy a feladatkorebe tartoz6 hullad6kgazdrilkod6si

tev6kenys6geket a hullad6khierarchiSra figyelemmel irgy vilassza meg, hogy a Ht-
ben, illetve a hullad6kgazd6lkodrisi tervekben foglalt megel6z6si, hasznosit6si 6s

iirtalmatlanit6si celkitiiz6sek teljesiilni tudjanak.
27.A kozszolgiltat6 a vonatkoz6 korminyrendeletben meghat6rozott osszegben

komyezetv6delmi biztositest kot vagy c6ltartal6kot k6pez, es ennek t6nyet az

Onkorm6nyzatnak, ill. a hat6s6goknak igazolja.
28. A hullad6kgazd6lkodasi kozszolg6ltat6s kereteben a kozszolgAltat6:

a)gondoskodik a jelen szerz6d6sben meghatarozott hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgiitatds kdr6be tartoz6 hullad6kok begyrijt6s6r<il, sz6llit6s6r6l, kezel6ser6l, 6s



b) a hulladdkgazdrilkodrisi kozszolg6ltatdssal 6rintett hullad6kgazd6lkodrisi
letesitm6nyt uzemelteti, vagy a hulladek kezel6s6rol megfelel6 engedelyekkel
rendelkezo hulladekkezel6nek torten6 etadessal gondoskodik.

29. Kdzszolgiitato hulladekgazdalkod6si kcizszolg6ltatison kiviil egy6b
hulladekgazdrilkodrisi enged6lyhez, illetve nyilv6ntart6sba v6telhez k6t6tt
hullad6kgazdrilkodrisi tevekenyseget - a kozszolg6ltato hulladekgazddlkodrisi
tev6kenysdgenil es a hullad6kgazdilkodisi kdzszolgiiltat6s v6gz6s6nek felteteleir6l
sz6l6 korminyrendeletben meghatiirozott hulladek kezel6senek kivdteldvel - nem
vdgezhet.

30. Kdzszolgiltat6 egy6b v6llalkozisi tevdkenyseg folytatesera jogosult, de az nem
veszelyeztetheti a hullad6kgazdilkodrlsi tevekenys6g folyamatos 6s teljes koni
ell6t6s6t.

31. A keresztfinansziroz6s tilalmdnak elv6b<il k6vetkez6en a Kozszolg6ttato
hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltates ellen6rtek6nek r6sz6t k6pez6 6sszerii nyereseg
nem tartalmazhatja a hulladekgazdilkodasi kozszolg6ltat6son kiwl es6 egyeb
gazdas6gi tev6kenysegei k6lts6geinek, rrifordit6sainak fedezet6t.

32. Amennyiben a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolgriltat6s k<ir6be nem tarlozo
tev6kenys6get is v6gez a Kdzszolgtltato, az egyes tev6kenysegeire olyan elkiiloniilt
nyilvintartdst koteles vezetni, amely biztositja az egyes tevekenysegek itlithat6sag6t,
valamint kiz64a a keresztfinanszirozlst. A Krizszolgiitat6 az 6ltala ell6tott egyeb
vrillalkoz6si tev6kenys6gek beveteleit, kiadisait, r6forditisait koteles a
hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgiltatis bev6teleit<il, kdltsegeit6l, r6forditisaitol
elktilonitetten, tetelesen kezelni 6s nyilv6ntartani.

33.A Krizszolgiltat6 az iltala ell6that6 egyeb, vrlllalkoz6si tevekenys6geket, a jelen
Szerz<id6sben foglaltak betart6sa mellett szabadon, saj6t kockhzat fua v6gzi, azonban
ezen tev6kenys6gek osszefiigg6 gazd6lkod6si eredmenye nem veszdlyeztetheti a
hullad6kgazd6lkodisi kdzszolg6ltatrls biaons6g6t. A v6llalkoz6si tev6kenysdgbol
szArmazo vesztes6ges gazdilkodas6rt KOzszolghltato teljes ktini helytall6ssal tanozik

34.Ha a gyiijtoed6nyt a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6sfnak biaositisa
c6lj6bol kdzteri.ileten helyea6k el, a hulladek a gy[ijt6edenyben tOrt6n6 elhelyez6ssel a
kozszolgtiltat6 birtokeba 6s a Koordin6l6 szerv tulajdon6ba kertil.

35.A kdzszolg6ltat6 tdrekszik arra, hogy a kiizszolgi taths kor6be tartozo hulladek a
kepz6d6s helyet6l az el6rheto leggazdasigosabb m6don es legr6videbb id6n belul
keruljOn hasznosit6 vagy irtalmatlanit6 l6tesitm6nybe.

36. A kdzszolg6ltat6 a Polgirri Tdrv6nykdnyvben meghat6rozottakon ttlmen6en a jelen
szerzSdest akkor mondhatja fel, ha
a) az Onkormi tyzat a jelen szerz6d6sben meghatiirozott k0telezettseget - a
k0zszolgeltato felsz6lit6sa ellenere - silyosan megs6rti, 6,s ezzel a k6zszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akad lyozza a hulladdkgazd6lkodisi kozszolg6ltat6s teljesit6set; vagy
b) a hulladekgazd6lkodisi kozszolg6ltat6si szerzridds megkdteset k6vet5en hat6lyba
l6pett jogszab6ly a hullad6kgazd6lkodisi kozszolg6ltatisi szerz6des tartalmi elemeit
rigy v6ltoaatja meg, hogy az a k6zszolg6ltat6nak a hulladdkgazd6lkodisi
kozszolg6ltatis szerzod6sszerff teljesitese kor6be tanoz6 lenyeges 6s jogos erdekeit
jelent6s mert6kben s6rti.

37. A jelen szerz6dds megsziinese vagy megsziintetdse eset6n, tov6bb6 ha a kozszolgirltato
a szerzi5dds id<itartama alatt elvesziti hullad6kgazd6lkodrisi kozszolg6ltatdsi
enged6ly6t, illet6leg az lejir, vagy a hatos6g visszavonja a kdzszolgiiltat6 min6sitds6t,
illet6leg az le1ilr, rigy a krizszolg iitat6 az rij kozszolg6ltat6 kivrilasa6s6ig, de
legfeljebb 6 h6napig a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st v6ltozattanul ell6tja.



38. Ha a jelen szerz<id6st a kbzszolgiitat6 felmondja, az inkorm nyzat haladdktalanul
gondoskodik az rij kozszolgriltat6 kiv6lasais6r6l.

ijsf6tszolqdlat

39.A kozszolg irltato az ingatlanhaszn6l6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatos bejelent6seinek int6zese, panaszainak kivizsgiiliisa, orvosl6sa es a

kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos 6ltal6nos tijdkoaatisnyujtes biztosit6sa erdekeben

rigyf6lk6pviseletet bizosit a Bonyh6di Virosh6za Ugyf6lszo196lati Irodrij6ban
(Bonyh6d, Sz6chenyi t6r 12.). Tovribb6 munkaid6ben hivhato ilgyf6ls zolg5,lali

telefonsz6mot 6s honlapot is koteles iizemeltetni.
40. A kozszolgiltat6 az iigyf6lszolgdlat keret6ben a fogyasa6v6delemr6l sz6l6 torvenyben

meghatirozottakon tfl men6en
a) a hulladekgazdilkod6si k6zszolg6ltat6si tev6kenys6g min6sites6r6l sz6lo
tdrvenyben meghatarozott min6sitesi engedelyt,
b) az alkalmazott hullad6kgazdilkodrisi kozszolgiltat6si dijakat,
c) a kdzszolg6ltatrisi teriiletre vonatkoz6 adatokat,

d) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, inform6ci6kat, valamint
e) az alv6llalkoz6ra vonatkoz6 koz6rdelai adatokat - ha a k6zszolg6ltat6 alv6llalkoz6t
alkalmaz -,
f1 az ltala megkotott hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6si szerzodest es annak
modositisit az ngyfdlszolgitlat6n es a honlapj6n mindenki szim ra ingyenesen

hozzhfdrhet6vd teszi.

Nvilvdntart{s. adatszole6ltat{s

41.A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatds korebe tartozo hullad6kkal kapcsolatos
nyilv6ntartisi es adatszolg6ltat6si kOtelezettsegek teljesit6s6rSl a kozszolg6ltat6
gondoskodik. A kdzszolg6ltat6 a hulladdkkal kapcsolatos nyilvintartirsi 6s

adatszolg6ltat6si kotelezettsegekrol sz6l6 korm6nyrendeletben meghat6'rozott m6don

es tartalommal, a tev6kenysegevel 6rintett hulladekr6l tipus szerint nyilv6ntart6st
vezet. A nyilv6ntart6st a hullad6kjegyzekrol sz6l6 miniszteri rendeletben
meghat6rozott azonosit6 kodok alapj6n kell vezetni. A nyilv6ntart6st, iizemnapl6t,
bizonylatot a kozszolg6ltato legal6bb 5 6vig - vesz6lyes hullad6k eseten l0 6vig -
meg6rzi. A kdzszolg6ltat6 a nyilv6ntart6s alapjin a hulladekkal kapcsolatos

nyilv6ntart6si 6s adatszolg6ltatdsi kotelezetts6gekr6l sz6l6 korm6nyrendelet szerint a

kornyezetvedelmi hat6s6gnak adatot szolg6ltat, tov6bbi nyilvintart6s6t a hat6s6g

felhiv6sa eset6n a hatos6g rendelkez6s6re bocs6tja.

Biztositf s

42.Kozszolgaltat6 a tev6kenyseg6vel okozhat6, el5re nem l6thato kornyezeti k6rok
felszimolis6t lehetSv6 tevo finanszirozis biaosit6sa erdekeben legal6bb, 10.000.000
Ft/kar 6s legal6bb, 25.000.000 Ft/6v kifizet6si limit osszegii kdmyezetv6delmi
biztositast kdt.

Elkiiliinitett hullad6kgvii i t6s



43. A kdzszolgiltat6 az elhilonitett hulladekgyiijtes osztonz6se 6rdek6ben a lakoss6got az
elktilctniten hullad6kgyrijt6s felt6teleircil a k6zszolg6ltat6 hulladekgazdrllkodrisi
tevekenys6g6rol 6s a hulladekgazdilkodisi kozszolg6ltat6s v6gz6s6nek feltdteleirol
sz616 korm6nyrendeletben meghat6rozott m6don t6j6koaatja.

44. KiSzszolg|ltat6 biaositja az elktilonitett hulladekgyrijt6st M elkiilonitett
hullad6kgyii,Lltes r6szletes szabrilyair6l sz6lo minisaeri rendeletben meghaterozottak
szerint.

45. Kdzszolgaltat6 az elktilonitett hulladekgytijtesi rendszert rigy alakitja ki, hogy
a) legal6bb a telepiilesi papir-, , mrianyag-, f6m- es tiveghullad6k elktilonitett gyrijt6se
biaositott legyen, melyb6l kizilrolag az iiveghulladek gyiijthet<i gyujt6 ponton, a tcibbi
hhzhoz men6 gyiijtesi rendszerrel;
b) a lomhullad6k 6tv6tel6nek, Osszegyiijt6senek es elsz6llitris6nak evi egyszeri
megszervez6se biaositott legyen;
c) a zdldhulladdk elhelyez6se legalabb a hulladekudvarba vagy egy6b gyrijt6helyre,
hulladekkezel6 l6tesitmenybe t6rt6n6 besz6llitissal, a jelen szerz6d6sben
meghatiirozott feltetelekkel biaositott legyen.

Alvillalkoz6k

46. A kdzszolgitltato a hullad6kgazdrilkod6si kcizszolg6ltatisi szerz6desben meghatirrozott,
toviibbri a Ht-ben, illetve a hullad6kgazd6lkodrisi tervekben rogzitett celok elerese
erdek6ben a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6ra alv6llalkoz6t vehet
ig6nybe.

Onkormdnvzat kiitelezetts6sei

47. bnkormhnyzat koteles biaositani:
a) a kdzszolghltatirs hatekony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a kozszolg6ltat6 sz1m1ra
sztikseges informrlci6k szolgeltatiisat, a Ht. 35. $ g) pontj6ban foglaltakra tekintettel;
b) a k6zszolgriltat6snak a telepiilesen v6gzett mris kozszolg6ltatiisokkal val6
osszehangolils6nak el<isegites6t;
c) a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gfit6s6re, szallit6s6ra,
kezel6s6re szolg6l6 helyek es letesitm6nyek meghat6roz6s6t, valamint
d) a kil.zszolg ltato kiz6r6lagos kozszolg6ltat6si joganak biaosit6s6t az
dnkormiinyzati tulajdonban lev6 hulladekgazd6lkodrisi l6tesitmenyek vonatkoz6s6ban.
e) a telepiil6s kozszolg6ltatis igenybev6telere kotelezett ingatlanhaszn6l6i
vonatkozasiiban a kdzszolgiitatits ell6t6s6hoz kapcsolod6 nyilv6ntartils (pl. n6v- ds
cimjegyzdk) ritad6s6ra, adategyezet6sre,
f) kedvezmeny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok etad6sit,
c) a telepuldsi igenyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, szallit1sara,
kezel6s6re szolg6l6 helyek 6s letesitm6nyek meghat6roz6siit. Ennek kereteben kijeloli
- a Kozszolg6ltat6val egyeaewe - azokat a gyfjt<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kdzszolg6ltat6 ritvegye k6zteruleten a hulladekot azon ingatlanhasznrll6klol,
mely ingatlanokhoz aKlzszolgiitat6 iltal alkalmazott g6pj6rmiivel nem tud behajtani,
h) a hulladeksz6llito jrirmti szrim6ra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6t, (kuionos
tekintettel a t6li h6- es sikossdg-mentesitesre, valamint a koait iirszelv6ny6be bel6g6
farigak I ev6g6srira. ),i) a kozszolgiiltatdsi szerz6d6s k1zz6t6tel6t a helyben szok6sos m6don,
i) az elktilonitett hullad6kgyiijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervezes6t.
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48. A hullad6kgazd6lkodasi kozszolg6ltat6s teljesit6se kizdr6lag torvenyben vagy
korm6nyrendeletbe4 illetve az onkorm6nyzati rendeletben meghat6rozott esetekben

sziineteltethet6 vagy korl6tozhat6.
49. A jelen szerz6dest az Onkormbnyzat a Polg6ri Tdrvenykonyvben meghatdrozott

felmond6si okokon kivtil akkor mondhatja fel, ha a k0zszolg6ltat6:
a) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatis ell6t6sa sor6n a k<irnyezet v6delm6re
vonatkozo jogszabiilyok vagy a ri vonatkoz6 hat6s6gi dont6s el6ir6sait stlyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6sag joger6sen megirllapitotta,
b) a szerz6desben megdllapitott kotelezettseget neki felr6hato m6don srilyosan
megs6rtette, vagy
c) nem rendelkezik a hulladekgazdilkod6si kozszolgdltatdsi tevekenys6g min<isites6rSl

sz6l6 torvenyben meghatrirozoft min6sitesi engedellyel, illetve megfelel6s6gi
v6lem6nnyel.

50. A felmond6si ido 6 h6nap - kivdve a megfelel6s6gi v6lemeny hi6nya alapj6n tdrten6
felmondirs esetet, amikor a felmond6si id6 30 nap - amennyiben a szerztides hat6rozott

idejii lejrirtiig m6g ennyi h6tra van. A felmond6si id5 alatt a kozszolg6ltato a

hulladekgazd6lkodisi kozszolgiltatist v6ltozatlanul ell6tja.
51. Megrendel6 r6sz6rbl a jelen Szerz6des tekinteteben rendkiviili felmond6si oknak

min6siil ktil6ndsen, ha Kozszolg6ltat6
a) a Szerz6d6sben foglalt kotelezettsegeit ismetelten es neki felr6hatoan megszegi,

b) ellen a SzerzSd6s megkdt6se el6tt bir6sag eltal elrendelt cs6d vagy felsz6molisi

elj6ris indult, illetve az eljrirdrsr6l a Megrendel6t nem tijekoztatta, vagy nem

thjikodatja,
c) adG, illetek-, vim- vagy t6rsadalombiaosit6si j6rulek tartozisa tobb mint 12

h6napja lejart, 6s ennek megfizet6sere halasztist nem kapoft,

d) Megrendel6 ellen<irz6se sorrin, bizonyitottan hamis adatot szolgeltat, vagy hamis

nyilatkozatot tesz,
e) a kozfeladat elletesat szabhlyoz6, hgazzti jogszab lyokban el6irt kotelezetts6geit

neki felr6hat6 m6don srilyosan megszegi.

52. A szerzbdds felmondisa eseten az Onkorm6nyzat kepvisel6-testiilete int6zkedik a

hul lad6kgazd6lkod6si kozszol96ltat6s ell6t6sri'nak biaositdrsrir6l.

53. A szerz6des megszffn6se eset6n a kdzszolg6ltat6s ell6tAs6val kapcsolatos, folyamatban

l6v<i iigyek iritait es nyilv6ntart6sait a kozszolgdltato az Onkormdnyzatnak a

szerzodds megszfin6se napjin 6tadja.

54.A2 Onkorm 1iyzat a birtok6ban lev6 es a hulladekgazd6lkod6si kozszolgiltat6ssal

kapcsolatos, folyamatban lev6 ilgyek iratait es nyilvintartrisait az uj

huilad6kgazdilkod6si kozszolg6ltat6si szerz6d6s hatAlyba lepes6nek mpjhn az ij
kOzszolgiltat6nak itadja. .Az iiLgyf6llistat a szerz6d6s hatrilyba lep6se el6tt 7 nappal

Onkorm6nyzat meghildi a Kozszolg6ltat6nak, melyben az al bbi adatok szerepelnek:

n6v, cim, ed6ny m6rete.

55. Onkorm6nyz * vfillalja, hogy a teli id6szakban gondoskodik a ji,ratirtvonalak sikossig

mentesiteserSl 6s h6 eltakaritds6r6l.

Zi16 rendelkezesek

56. Az allami hulladekgazdilkod6si kOzfeladat ell6t6s6ra letrehozott szetvezet

kijel6l6s6r6l, feladatkorer5l, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltatAsi

k6telezettsegek r6szletes szabilyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. $

(lH2) belezd6se alapjrin a szolg6ltatasi dijban a hulladekgazd6lkod6si
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kdzszolgilltat6s teljes kOzvetlen kdltsdge megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag
6rtdkesit6s6r6l a Koordiniil6 szerv gondoskodik ugy, hogy a kcizszolgirltat6
valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6lta[ kijelolt szervezetnek
6tadni. A haszonanyag-ert6kesitdsbSl ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

57. A Koordin6lo szerv a jelen hulladekgazd6lkod6si kcizszolgiltat6si szerz<id6s H:t. 921B.
g (2) bekezdes szerinti megfelel6s6g6t vizsg6Llja.

58. Felek a jelen szerz6dest m6dositjrik, amennyiben jogszabiiy-virltozits azt szr.iksegesse
teszi.

59. Jelen szerz<ides modosit6sa 6s megszfintet6se csak irrisban 6rvenyes.
60. A felek kozotti jogviszonyban a hat6lyos jogszabilyok, a jelen szerzod6s

rendelkezesei, az egy6b szakmai szab6lyok 6s a szakma 6ltal eltal6nosan elismert
szakmai szokilsok ir6nyad6ak, a jogforr6sok i.itkdz6se eset6n a fenti sorrendben
elor6bb 6ll6 els<ibbsegevel.

61. A jelen szerz6d6s minden eleme 6s r6szlete nyilv6nos.
62. Kbzszolgiltat6 kdteles a kdrnyezetvedelmi szempontokat messzemenoen fi gyelembe

venni.
63. Az Onkormbnyzal a hullad6kgazd6lkod6ssal kapcsolatos feladatok ell6t6sit jogosult

ellen6rizni
64. A lakossrig tljekoztatasa erdek6ben a jelen hulladekgazdrilkod6si kozszolgiltat6si

szerz6d6s kozzetetel6rril Megrendel6 gondoskodik.
65. A felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen verz6des teljesites6vel kapcsolatban

felmeriilt jogvitijuk elbirilds6ra - hatisk6rtril ftigg6en - a Megrendel<i sz6khelye
szerinti magyar bir|sitg k:zAr6lagos illet6kesseget k6tik ki.

66. Amennyiben a jelen szerz6d6s valamely r6sze ut6bb erv6nytelennek bizonyulna, ugy a
felek a szerzodes egy6b reszeit irv6nyesnek tekintik es az ervdnytelenseg miatt kies6
reszt olyan rendelkez6ssel p6tolj6k, mely leginkdbb megfelel a felek eredeti
szerzrid6ses akaratiinak.

67. Felek ajelen szerz6d6st, mint akaratukk al egyezlt irjak al6.
68. Bonyh6dvarasd Kozsdg Onkorm6nyzata a 32l2ol7 . (lv .27 .) sz6mi hat rozati'al

hagyta j6vri.

Kelt: Bonyhiidvuasd, 2017. 6prilis 28.
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TELEPULf S NEVE: Bonyhddvarasd

I.) A kiizszolgdltat6 kiv6lasztdsir6l 6s a hullad6kgazdilkoddsi kiizszolgdltat{si
szerz6d6sr6l szirl6 31712013. (\ru. 28.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezd6se szerinti
tdj6koztat6s:

a) a hullad6kgazdrilkod6si kOzszolg6ltat6sba (a tovibbiakban: kdzszolgAltatis) bevont tertilet
telepiilesi, foldrajzi 6s az OHKT-ben meghat6rozott kozlekeddsi jellemz6i: a tertilet
domborzata alapvetoen dombvideki, teleptil6s jellege falusias.

Teriilete: 10,45 km2

A kozszol96ltat6si terulet hatdrai :

Az utak mindenhol burkoltak, de n6hol nagyon keskenyelg sok a belogo 69, egyes utc6kban

nem lehet megfordulni, ez6rt sokat kell tolatni a jirmiivel.

1. Telepiiles kozszolg6ltat6sba bevont belterulete: teljes

2. Telepill6s kdzszolg6ltatisba bevont kiiltertilete: nincs

b) a kozszolgriltatessal 6rintett tertilet lakoss6giinak sziima az utolso lezfut 6s el6rheto,

Ktirponti Staaisztikai Hivatal 6ltal kdzolt adatokkal: 416 fo (Lak6nepesseg 2015.01.01-6n)

c) a k6zszolg6ltatis megkezd6s6nek tervezett idopontjrit 6s a kozszolg6ltatis ellit6s6nak

tervezett id6tartama:
o Kezd6s id<ipontja: 2017. m6jus 1. napj6t kovet6 elsri szillitisi napon

o Szerz6d6s idotartama: 2017. m6jus 1. napj6t6l kezd6d<ien l0 6we

d) a telepiilesi onkorm6nyzati rendelet szerinti helyi szab6rlyoztis fobb jellemzoi:

Bonyh6dvarasd Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6+estiilet6nek a telepiil6si szil6rd hulladekkal

kapcsolatos helyi kozsiolg6ltat6sr6l sz6l6 9/2013 (V.10.) onkormanyzati rendelete szerint

e) a kozszolg6ltates kor6be tartoz6 hullad6k v6rhat6 mennyis6ge, fajt6ja 6s 6sszet6tele:

Hiaafl6sok sz6ma: 136 db
Gazd5lkod6 szervezetek szSma: 1db

Ed6nyek (vegyes

hdztandsi hullad6k) Szelektiv

80 liter 110 liter 120 liter 240 liter 1.100

Bonyhddvarasd 2 135 80 0 2

Heti egyszer tortenik a teleptil6si szil6rd hullad6k elsz6llit6sa.

t2



2016.

Telepii l6s

Hullad6kmennyis6g (kg)

EwC: 200301 EWC: 150106 EWC: 150107 EWC:200201 EWC: 200307
eqyib, telep lisi vegyes szelektiv Aveg csomogoldsi Ziildhulladik Lomhulloddk

Bonyhddvarasd 6121 325 300-400* 0 3800

ber

Hulladekudvar a telepi.ilisen nem iizemel, a szolgeltatAst igdnybe vev6k a BonyhAdi
hullad6kudvarba (7150 Bonyhrid, GyAr utca 7512 brsz.) szellithatj6k be azon hullad6kaikat,
amit a hullad6kudvar fogadni tud.

A tolepiil6s lakosar r6szdre ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a kozszolgAltat6 a helyben szokdsos
m6don 6s honlapj6n taj*oaati* nyujt. A hullad6kudvarban gyujthet6 egyes hullad6kokra 6s a
hullad6kudvar igenybeveteli m6dj6ra vonatkoz6 tirjtkoaatas a Kdzszolgeltat6 a honlapjin es a
hu tlad6ku dvarban kdzzeteszi.

A Kdzszolgiltat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabilyzatbban megltatfuozzz a term6szetes szemfly
ingatlanhasmalo :iltal a hullad6kudvarban ethelyezhet5 hullad6kok mennyisdget. A termeszetes
szem6ly ingatlaahaszuiLl6 e jogiit csak rigy gyakorolhatla, ha a hulladdkgazdillkod.isi k6zszolgriltaLisi
dijat megfizette

Az ed|nyzetben gyujtdtt vegyes hAztartasi hulladek mellett a h6ztart6sokt6l elsziillitando az
elkiilonitetten (sri,rga fedelff) edenyben, vagy irtlatszit zsekban vegyesen gyiijt6tt papir-,
mffanyag-, fdm-, ill. tersitotr csomagolisi hullad6kok ket heti gyakoris6ggal. A lomtaianit6s
6vente egy alkalommal kell biaositani.

tr.) A hullad6kgazdilkoddsi kiizszotg{ltatis keret6ben a kiizszolgdltat6 kiiliiniisen az
al{bbiak szerint kitja el feladatat, ill. az al{bbi szol96ltatisokat kiiteles elv6gezni:

a) Az ingatlanhaszn6l6 6ltal a kozszolgiiltat6 a gyrijt6ed6nyben gyr.ijt6tt teleptil6si hulladekot
az ingatlantulajdonost6l 6tveszi 6s elszrillitja - ideertve a h6aart6sban k6pzodo vegyes
hullad6k, illetve az elktilonitetten gyujtott hullad6k elszillitisit is - az i. szakaszban
meghaterozott gyakoris6ggal. A gyujtried6ny ti rit6,se M egyes ingatlanok eldl - illetve ahol ezt
a teruler foldrajzi, forgalmi lehet6s6gei nem teszik lehetov6, kijelolt gytijt6pontr6l - a
kozteriileten tdrt6nik.
A gytijt6ed6ny tartalmet meghalad6 teleptil6si hullad6kot a k6zszolg6ltat6 embl6m6j6val
elletoft tobblethullad6kos mfanyag zs6kokban is ki lehet helyezni a gyrijtes napjin az id6ny
mell6 A Kozszolgaltato koteles gondoskodni az NHKV Zrt. 6ltal kiszirmlazott dij ellen6ben a
szolgiltat6st ig6nybe vev6k reszlre a mr.ianyag zsiiLkok biztosit6s6r6l, melynei< elszillitasi
kolts6g6t a zsak ina tartaln.azza. Tobblethulladekos zsdkot az iigyf6lszolg6laton
jegyzlkonyvezds mellett vehetnek 6t a lakosok

Az uveg hulladdkokat I db gyujt6ponton 1.100 literes kont6nerben kell gyiijteni. Az iirites
havonta egy alkalommal tort6nik.

Az Uveggyujt6 kontenert kdzszolgeltat6 t6rit6smentesen haszn6latba kapja.



b) A lomtalanit6s kor6be tartozo nagydarabos hulladekot az ingatlantulajdonost6l evente egy

alkalommal ingyenesen 6tveszi 6s elszallitja, a kozteri.iletet feltakaritja.

c) Gondoskodik az elsz6llitott hulladek kezelesenek megold6s6r6l.

d.) Hitzhoz men<! szelekliv csomagolAsi hullad6k gyijt6s biaositrisa (kiilon dijazas n6lktil) az

I. szakaszban ismertetett gyakorisriggal, s6rga fedelti gytijt6ed6nyben, lll irtlatsz6 mfianyag

zs6kban, A zs6kot az ingatlanhasznril6 biaositja-

e.) Az elkiilonitetten gyrijtdtt hullad6k - pl. csomagolasi hulladik, zdldhulladek, stb. - a

kozszolg6ltat6 6{tal iizemeltetett hulladekgyujt6 pontr4 hulladekgytijt6 udvarba, 6tveteli
helyre, vagy a klzszolg ltatbs krirebe tartoz6 hulladekot kezelo hullad6kkezelo l6tesitm6nybe

is szillithat6, 6s ott ajogosultnak 6tadhat6, vagy kiilon gyiilit6ed6nyben elhelyezhet6.

f.) A hhzhoz men6 elki..ildnitett gyujtesi rendszerben nem gyiijtott Uveghullad6k gyiijtes6re

kont6neres szigetet iizemeltet Kozszolgeltato azl. szakaszban ismertetett helyszinen, legalAbb

4 hetente tdrt6n6 iirit6ssel.

g.) a Kozszolgiltat6 koteles gondoskodni a kdzintezm6nyek, v6llalkoziisok telepiil6si

hullad6k6nak elszallitisir6l heti, igeny eset6n siinibben tdrt6n6 gyakorisaggal.

h.) Az Orszitgos Hullad6kgazdalkod6si KOzszolg6ltatrisi Tervben (a tov6bbiakban: OHKT)

foglaltaknak megfelel6en kell a kdzszolgiltatiist ellatni.

i.)Ha a k6ztertileten elhagyott, illetve ellen6rizetlen kdri.ilm6nyek kozdtt elhelyezett hullad6k -

ide6rtve a telepiil6stisztas6gi feladatok k6rebe tartozo hulladekot is - kor6bbi birtokosa vagy

tulajdonosa a hullad6k elsz6llit6sara 6s kezel6sere vonatkoz6 kotelezetts6genek nem tesz

eleget, a hullad6k elszallitisirol es kezel6s6rol az Onkorminyzat a kozszolgiiltat6val kotdtt

kill6n szerz6d6s ritjin gondoskodik.

Jara t sz edd si nap. szer da
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