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k6zdtt, a mai napon az al6bbiakban meghatirozott feltetelekkel.

1. Az Onkorm6nyzat jelen nyilvdnos szerzi5dest kciti a Kozszolg6ltatoval, hogy Izmeny,
teleptles kdzigazgat si terulet6n folyamatosan es teljes koriien ell6ssa a telepi.il6si
szilard hullad6kkal kapcsolatosan a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrisi feladatokat.
A kdzszolg6ltat 6st az Orsz gos Hulladekgazdrilkodrisi Kozszolgeltatasi Tervben (a
tov6bbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelel6en kell ell6tni.

2. A Kozszolg6ltato e tevekenys6get a vonatkozo jogszab6lyok alapjin, az egyes
ingatlanok hasznril6inak javira ds kdltsegere v6gzi.

3. Kozszolgiiltat6 hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6g6t a hullad6kr6l szoli: 2012 6vi
CL)OO(V. torveny (tovebbiakban: Ht.) illetve e tdrv6ny felhatalmazrisa alapj6n
kihirdetett jogszab6lyok 6ltal szab6lyozott helyi kozszolg6ltat6sk6nt v6gzi.

4. Kiizszolgi tat6 nyilatkozilg hogy v6llalja a megjeldlt k6zszolgiltat6s teljesit6set, annak
a hatrilyos jogszabilyokban figzitett felteteleivel, a szi.ikseges engedelyekkel
rendelkezik, nyilatkozik tov6bb6, hogy a k0zszolg6ltatason kivtili tevekenysegei nem
veszilyezletik a jelen kOzszolg6ltatesi szerz6d6sben v6llalt kotelezetts6geinek
teljesiteset.

5. A Kozszolg6ltat6 a kozszolg6ltat6s kdr6be tartozo hulladek kezeles6re az al bbi
letesitmenyeket veszi igenybe:

. Pecs-KOk6ny Regionilis Hullad6kkezelo KOzpont (Kdk6ny 0571a,, O57lb, 059/a,
O59lb,06319, valamint Szilv6s 021la, 02l/b 6s O2llc hrsz.)

o Bonyh6di hullad6kudvar (Bonyhrid 7512 hrsz.)
6. A szerz6d6 felek rdgzitik, hogy a jelen szerzrid6sben rogzitett Kozszolg6ltat6ra

vonatkoz6 jogok gyakorlasat es kotelezettsegek teljesit6s6t Izm6ny telepiiles teriilet6n
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kizhrolag Kozszolgiiltato jogosult ellitni. Jelen szerz6des teriileti hat6lya kiterjed a

telepules teljes kozigazgathsi teriiletere.
7 . Akdzszolg ltatAsi tevekenys6g v6gz6s6nek 6s a jelen szerz6d6snek az idotanama'. 2o17.

mijus l. napjdt6l 2027. flprilis 30. napj:iig terjed6 id6re sz6l, tekintettel a Ht. 33. $ (2)
bekezdesere. A szerz6d6s 2017. m6jus 1. napjrin l6p hatilyba. Els6 szdllit6si nap a

szerz<ides hatrilybal6p6set kcivet6 els6 sz6llit6si munkanap. Felek a szerz6des hatiilyba
l6pesekor megl6vo szirllitisi nap(ok)hoz k6pest elter6 szallit6si napokban is
meg6llapodhatnak tov6bb6 a v6ltozrisr6l Kozszolg6ltato megfelel6 id<iben es modon
t6j6koztatja a lakoss6got.

8. A kozszolgiiltatissal erintett terulet 6s tev6kenyseg sajdtoss6gait, a szolgiiltat6s
telepiil6s specifikus meghatirozhs6t ajelen szerz<ides I. melldklete tartalmaz'a.

9. A jelen hullad6kgazd6lkodisi kozszolgiltatisi szerz5des aliiir6s6nak felt6tele, hogy a

kcizszolgiltat6 rendelkezzen a k6vetkez6 feltetelekkel, melyet koteles a szerz6des teljes
idritartama alatt is folyamatosan fenntartani:
a) a ki5zszalg|ltatis ell6t6srihoz sztikseges hat6s6gi enged6llyel rendelkezo 6s megfelelS

mflszaki rillapotban lev6 jarmfivekkel, g6pekkel, berendezesekkel 6s eszkozokkel,
valamint olyan - tulajdon6ban, kezel6seben vagy berlemdnyeben lev6 - telephellyel,
amely alkalmas a kozszolg6ltat6s vegz6sehez sziiks6ges j6rmrivek, gepek,

berendezesek es eszkozok tinolitsira, tisztitis6ra, fert<itlenit6s6re 6s miiszaki
ellen6rz6s6re;

b) olyan felszerel6sekkel 6s eszkoz6kkel, amelyek a kdzszolgiitatbs keret6ben ell6tni
sz6ndekozott tevekenys6g gyakorlisa sor6n esetlegesen bekovetkez6 kdrnyezeti
kirok azonnali beavatkoaist ig6ny16 elh6rit6s6hoz sziiks6gesek;

c) a krizszolg6ltatiis ell6t6s6hoz sziiks6ges letsz{mri - es a vonatkozo jogszab6lyok
el<iir6sainak megfelel6en kdpzett - szakemberrel;

d) a komyezetvedelmi hatos6g 6ltal kiadott min6sitesi enged6llyel;
e) aHt.32lA. $ (l) bekezd6s f) pontja szerinti megfelel6segi v6lem6nnyel.

Kdzszolg6ltat6 a szerz6des al6ir6s6val nyilatkozik an6l, hogy a jelent pontban foglalt
valamennyi felt6telt teljesiti.

A kiizszolsiltatis finanszirozds6nak elvei 6s m6dszerei

10. A szolg6ltat6si dijat, a dijalkalmaz6si felt6teleket, a dijmegfizet6s rendj6t, a

k6zszolg6ltat6si dij felosa6s6nak elvet a Ht. 88. S (3) bekezd6s bh) pont szerinti
minisaeri rendelet 6llapitja meg 6s a Koordin6lo szerv szedi be.

I l. A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolgriltat6si dij meg6llapitrisa a Ht. 46-48.$ 6s

9l.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en
t6rtent-
Az ingatlanhasznilok 6ltal fizetend<i Urit6si dijak:

- Lakossagi dijak:
60 literes ed6ny: 113,- Ft + Afa*
80 literes edeny. 153,- Ft + Afa
I l0 literes ed6ny: 224,- Ft + Afa

+a 38512014. ()flI. 31.) Korm- rendelet szerint lak6inptlant egyedUl 6s dletvitelszerfen haszn6l6
termdszetes szemdly ingatlanhaszull6 rdszere, a telepiitdsi dnkonndnyat 6ttal kiadott igazotas alapjfur.
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Tobblethullad6k gyiijtesere szolg6lo zsirk ir a. 3 6 l,- Ft+Afaldb.

- Gazd6lkod6 szervezetek 6ltal fizetend6 dijak:
I l O literes ed6ny . 246,- Ft + Afa
240 literes ed6ny: 537,- Ft + Afa
770 literes edeny: 1.722,- Ft + Afa
I I 00 literes edeny . 2.460,- Ft + Afa

int6zmdnvek diia:
110 literes edery.224,,- Ft + Afa
240 literes eddny:244,- Ft + Afa
770 literes ed6ny: 4t9,- Ft + Afa
1 t 00 literes eddny: 2.240,- Ft + Afa

Az 6llami hullad6kgazddlkodasi kozfeladat elletesara letrehozott szetyezet
kijeloles6nil, feladatkorer6l, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolgiitat si
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz,6l,6 6912016. (IIL 3l.) Korm. rendelet 11.

$ (1)-(2) bekezd6se alapj6n:
(l) A Koordin6l6 szerv (NHKV Nemzeti Hulladekgazdrilkod6si Koordinil6 6s

Vagyonkezel<i Zlrtkdijen Mrikod6 R6szv6nyt6rsasig) krizszolg6ltat6si dijakra
vonatkozo sz6ml6,kat a rendelet 20 $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltatds alapjrin
6llitja ki.
(2) A k0zszolg6ltat6 hi6nyos vagy k6sedelmes adatszolgiiltat6sa eseten a Koordin6lo
szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal erintett ingatlanhasznilo tekintetdben a

Koordin6l6 szerv Sltal legut6bb kiszbmlizolt kozszolgiiltat6si dijrol 6llit ki szaml t Az
ezzel osszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eseten minden helyt6llasi kotelezettseg a
kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgiiltat6si dijkiilonbozet pozitiv
m6rleg6t a Koordin6lo szerv a kozszolgriltat6nak fizetend6 esed6kes szolg6ltatrisi dijba
beszrimitja.
(3) A kozszolgriltat6 hidnyos vagy helytelen adatszolg6ltatils6bol eredo, a Koordin6l6
szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kiillitott sz6ml6kkal kapcsolatos
valamennyi kdvetkezm6nyert a kdzszolg6ltat6t terheli felel6ss6g.
(4) A Koordin6l6 szerv a rendelet 20. S (l) bekezdds szerinti adatszolgrlltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok koret, amelyre nincs kdzszo196ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolg ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
osszefiiggesben teljesites tortent. A Koordinilo szerv e kdrben jogosult ingyenesen
adatot k6mi az illet6kes hatosegt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatAsb6l
hiiinyz6 ingatlanok 6s sztikseges adataik meg6llapit6sa 6rdekeben.
(5) A (4) bekezdes alapjin rogzitett ingatlanok adatut a Koordin6[6 szerv megktildi a
kdzszolgiltat6nak, ds felhivja a kdzszolg ltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon
v6gzett szolgiitat5s6Lnak megfelel<ien korrigilja a rendelet 20. $ (1) bekezdes szerinti
adatszolg6ltatiist legkes<ibb az 6rtesit6s kdzhezv6tel6t kdvet6 8 napon beliil.
(6) Az (5) bekezd6s szerinti korrekci6t kovet6en - a kdzszolg6ltat6 elt6r6
adatszolg6ltatdsa hi6ny6ban - a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltatlsi dijat az
ingatlantulajdonosnak sz6mlizza ki.
(7) A Koordinil6 szerv a kiszhmliizotl es az ingatlanhaszn6l6 iiltal hat6rid6n beliil ki
nem fizetett kozszolgiltatdsi dij behajt6sa 6rdekdben intezkedik.
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13. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltatiisi d4 tutalmz,,a a hulladdkgazdrilkodis, igy
ktilonosen a gyujtes, szillitis, kezeles, irtalmatlanitas, ill. a jogszab6lyok eltal
meghatirozott valamennyi tevekenyseg valamennyi dij6t es koltseg6t

14. Az elhagyott hulladek, a veszelyes hullad6k es az elektronikai hullad6k, vagy egyeb, a

kdzszolg6ltatis keret6ben el nem szdllitand6 hulladdk gytijtesi modj616l, elszril litisiir6l
6s annak ellenertek6r6l a felek kiilon, ir6sban 6llapodhatnak meg,

15. A Kdzszolgiltato rdszdre a kozszolgiltat6si szerz<id6sben rcgzitett feladatok ell6tSsrl6rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltatiisi dij meg6llapitris66rt
felel6s miniszter riltal meghatirozott szolgilltattisi dijat fizet.

A kdzszolgiltat6 kiitelezetts6eei

16. A kozszolg6ltat6 feladata a kornyezetv6delmi el5irisok megtartesa mellett a teleptil6si
hullad6k ingatlanhaszn6l6kt6l tort6n6 gyiijtdse, elszillit6sa hulladekkezel6
letesitm6nybe, illewe a szolgiiltat6s folyamatoss6giinak biaosit6sa.

17 . Kozszolgiitato koteles biztositani:
a) A k6zszolgriltat6s folyamatos es teljes korii ellitisit oly modon, hogy a telepi.il6si

szilird hullad6k is az elktiloniteuen gyrijtdu hullad6k osszegyrijt6s6t 6s

elsz6llitds6t a teleptil6sen az 1. szAmis mell6kletben meghat6rozott gyakoris6ggal

es menetrend szerint 06 6retol 19 6r6ig koteles elvegezni. A gyr.ijtSedeny Uritdse az

egyes ingatlanok el<il - illetve ahol ezt a teriilet foldrajzi, forgalmi lehet6s6gei nem

teszik lehet5v6, kijeltilt gyiijt6pontr6l - a kdzteruleten tort6nik. A Kdzszolg6ltat6
koteles gondoskodni az NHKV Zrt. iital kisziml6aott dij elleneben a szolg6ltat6st
igenybe vev6k resz6re az eloirt tipusu zsiikok biztosit6s6r6l.

b) A kitiritett elelyzetet igy kell visszahelyezni a kozteriiletre, hogy az az rittest, ill.
kocsi behajt6 forgalmrit ne akad lyozza.

c) Az elktildnitetten gyujtott zoldhullad6h illetve egy6b hulladekfajta a

kozszolgaltato irltal iizemeltetett hullad6kgyujt6 pontr4 hullad6kgyujt6 udvarba,
ritv6teli helyre, vagy a kozszolgiiltat6s kordbe tartozo hullad6kot kezel6
hullad6kkezel6 letesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6, vagy
kulon gyujt6ed6nyben elhelyezheto.

d) A hullad6kgazdAlkodrisi kozszolg6ltat6st a Kozszolg6ltatl z6rt rendszerii
j6rmiivekkel koteles v6gezni.

e) Evente egyszer lomtal anitirst vdgez, melynek keret6ben a szab6lyszertien
kihelyezeu nagydarabos lom hullad6kot az ingatlanhaszn6l6kt6l a helyszinen
ingyenesen itveszi es elszdllitja. A lomtalanit6s idripontj6,rol el6zetesen legal6bb
14 nappal 6rtesiteni kell a lakoss6got.

f) A hiahoz menri elktllonitett gyrijt6si rendszerben nem gyiijtott iiveghullad6k
gyujt6s6re konteneres i..iveggytijt6si pontot uzemeltet az 1 . sz mi mell6kletben
foglaltak szerint, melye(ke)t legalibb 4 hetente iirit.

g) a Ht 6ltal meghat6rozott C/I-es min6sit6si osztiily szerinti kovetelm6nyek
biaosit6s6t, es a min6sit6si enged6ly hullad6kgazdilkoddsi kdzszolg6ltat6si
szerz6d6s hatrilyossrig6nak ideje alatti folyamatos megl6tet;

h) a kdzszolgriltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gri 6s min<isegii jirmii, gdp,

eszkdz, berendez6s biaositasit, valamint a szi.iks6ges l6tsz6m[ es k6pzetts6gii
szakember alkal mazAsirt;

i) a kozszolgirltatiis folyamatos, biaons6gos ell6t6sdhoz sziikseges fejlesztesek es
karbantartesok elvegz6s6t ;
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j) a kdzszolgdltat6s kor6be tartozo hulladek kezelis6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek igdnybev6tel6t;
k) a nyilv6ntartisi rendszer miikodtetes6t ds a kcizszolg6ltatis teljesit6s6vel

osszefiigg6 adatszolgiiltat6s rendszeres teljesites6t;
l) a nyilv6ntartiisi, adatkezelesi es adatszolgilltat6si rendszer letrehoz6siihoz 6s

folyamatos miikodtetes6hez sziiks6ges felt6teleket; valamint
m) a fogyaszt6i kifogasok 6s 6szrevetelek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6sit
n) a tev6kenyseg elkiLisrihoz sziikseges biaositassal rendelkezik, amely megfelel5 fedezetet

nyujt a felel5ss6gi k<irben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

o) biaositja" hogy a vegyes hullad6k gyiijt6sdhez az ingatlanhasznal6 legalibb 2 kiilcj,nbdz<i
fi rm6rt6kii gpjt6ed6ny kdziil viilasahasson,

p) tribblethulladdk elhelyez6s6t szolgril6, a Kcizszolgiiltat6 riltal biztositott zsak
forgalmaz6sira.

18. A kozszolgiltato a sz6llitm6ny rendeltet6si helyere tdrtdno biaons6gos eljuttat6sedrt
felel6s. A hullad6kot ugy kell sziillitani, hogy annak sor6n a k6rnyezet ne

szennyez<idj6k. A szillitisb6l eredo szennyez6d6s eset6n a kdzszolg6ltat6 a hulladdk
eltakarit6sir6l, a tertilet szennyez<id6smentesit6s6rol, valamint az eredeti komyezeti
iillapot helyreillitrisrirol k6teles gondoskodni. Kozszolg6ltat6 a kommun6lis hullad6k
gyrijtesdt az l. szam melldkletben meghat6rozott menetrend (illetve szillitdsi nap)
szerint koteles teljesiteni, melyhez a megfelel6 szamrl j6rmtivet biaositja, ill
gondoskodik annak sziiks6g szerinti helyettesites6r6l. Felek a szerz6d6s hatrilyba
l6pesekor meglev6 sz6llit6si nap(ok)hoz kepest elt6r6 sz6llitesi napokban is

meg6llapodhatnak tov6bb6 a v6ltoz6sr6l Kozszolg6ltat6 megfelel6 id<lben 6s modon
ti$ekoztatja a I ako ssdgot.

19 A kozszolg6ltat6 tevekenysege sor6n koteles a hatilyos kOmyezewedelmi,
kdzegeszs6giigyi, munka, baleset 6s tiizvedelmi szabelyokat megtartani, amelyek
esetleges megsert6s6bSl ered6 kdvetkezm6nyekert a polg6ri jog szabilyai szerint felel.

20. A Szerzbd6s szerinti hullad6kgazdilkoddsi kclzszolgiltat6s minimrilis min6s6gi
ismervei a hulladdkgazd6lkodisi kozszolgdltat6si tev6kenys6g minosites6r6l sz6l6
2013. dvi C)O(V. torv6ny 1 . mell6klete alapjin C/l . min6sit6si osarily
megszerzdsihez sziiks6ges kovetelmenyek. Kdzszolg6ltato kijelenti, hogy a

kctzszolgiltat6s min6sdgi ism6rveit a Szerzrid6s id6beli hat6lya alatt folyamatosan
teljesiti, es aKdzszolgiitatirsi Tervben meghat6rozottakkal 6sszhangban tartja.
Kozszolg6ltat6 tudomdsul veszi, hogy a Kozszolg6ltat6si Tervben foglaltaknak
megfelelest a Ht. szerinti megfelel6s6gi v6lem6ny beszerz6sevel k6teles lolyamatosan
igazolni. Megfelel6s6gi vdlemdny hi6ny6ban a Szerz6d6st a Megrendel6 t honapos
felmondiisi id6vel felmondja.

21.A Kozszolg|ltat6 a kozszolg6ltatiis keret6ben megtagadhatja a telepul6si szildrd
hulladek elszdllit6sit, ha

- a gyfijtoed6nyben elhelyezett teleptil6si szilird hullad6k az iirit6s, illetve sz6llit6s sorin
a szrillitdst v6,gzo szemdlyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, a jl,rmiiben vagy
berendez6sben kiirt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve artalmatlanit6s soran
v esz{ly ezteti a kornyezetet,

- lrzekszervi eszlel6ssel megirllapithat6, hogy a gyiiijtoed6ny mdrgez6, robbano,
foly6kony, veszelyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepi.il6si szikird
hulladekkal egyiitt nem gyiijtheto, nem sz6llithat6, illetve nem 6rtalmatlanithat6,
illetve ha az a jogszab|lyok 6ltal meghat6rozottan nem minSstll telepiilesi szilird
hulladeknak
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- az onkorm.i,ryzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 t6rol6edeny kihelyezdse eseten, vagy a hullad6k
nem a szabvdnyos, zirt tiiroloed6nybcn, illetve nem a Kozszolgiiltat6t6l vasarolt jelzett
zsri&ban kertl kihelyez6src

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a kirol6ed6ny mozgatAsakor a kisz6rodis
vesz6lye fenniill (nem lezirt, illetve scriilt ed6ny)

- ha a tarol6ed6ny kdriil szabil,'talanul, annak mozgarist 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don
tobblethulladek kertilt kihelyezesre

- amennyiben a tiiroloedenyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tirol6ed6nyek matricijanak hirlnya,
illetve s6riil6se eseten.

22. Az el6z6 pontban emlitett esetekben a Kozszolgiltato a tulajdonost irisban
haladektalanul 6rtesiti a telepulesi szil6rd hullad6k elszillitesa megtagad6s6nak okrirol.
A tulajdonos a megtagad6si okokat maga koteles megsziintetni vagy megszi.intet6s6r6l
gondoskodni. Ha e kotelesseg6nek a tulajdonos a szillit6s meghatdrozott irjabb
id6pontj6ig nem tesz eleget, a Kozszolg6ltat6 a tulajdonos kotts6gere 6s felel6ss6g6re
a hulladek elszallitas6nak megtagadas6ra okot ad6 k6rulm6nyt megsziinteti, vagy
m6ssal megsztintetteti.

23. Mentestil a Kozszolghltat' a teljesitdsi kotelezettsdg6t6l vis major esetdn, tov6bb6 ha
az OnkormAtyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelitds6hez olyan ftviszonyokat
/h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jirhatatlan a k6zit/, amely a
Kozszolgiltat6 gepj6rmfveinek balesetmentes kdzleked6set biaositja. A
Kozszolg6ltat6 a teljesit6st kizhrolag szildrd utburkolatri, megfelelo teherbir6su, es
b6rmely id<ij6r6si viszonyok kozott jrirhat6 kozuton kdteles biaositani. A kdzut
ideiglenes haszn6lhatatlansiga esetdn (pl. it6pitds, ritbeszakad6s) a kozszolg6ltat6s
teljesitese az Onkormiinyzat 6ltal kijetolt gyujt6pontr6l tort6nik. Az ilyen esitekben
elmaradt szillitas eset6n a Kozszolghltato az akadlly elharulasrit kovet6 legkozelebbi
sz6llit6si napon kdteles szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az el6zo elmaradt
sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gii teleptil6si hullad6k elszillit6s6ra is.

24. KiizszolgAltato koteles a krizszolg6ltat6si tev6kenyseg6r6l r6szletes beszimolot
k6sziteni, melynek r6sze a r6szletes bev6tel, kdltseg- 6s eredm6ny kimutatiis is, es azt
6vente benytjtani az Onkormdny zat r6szdre.

25. A szerzodisk6teskor a lakossig saj6t tulajdonri gyrijtoeddnyzettel rendelkezik.
Elhasznil6d6s, rongil6dis, vagy eltiin6s eset6n a szolg6ltat6st ig6nybevevo koltsdg6re
tort6nik a p6tl6s.

26. A kdzszolgitltato torekszik arra, hogy a feladatkorebe tartoz6 hulladekgazdrilkod6si
tev6kenys6geket a hullad6khierarchiiira figyelemmel figy v6lassza meg, hogy a Hr-
beq illetve a hulladekgazdilkodrisi tervekben foglalt megel6z6si, hasznosit6si es
6rtalmatlanit6si c6lkitriz6sek teljestilni tudjanak.

27.4 k0zszolgLlltat6 a vonatkozo korm6nyrendeletben meghatirozott <isszegben
kornyezetvedelmi biaositist k6t vagy c6ltartalekot k6pez, es ennek t6nyet az
Onkorm6nyzatnak, ill. a hat6siigoknak igazolja.

28. A hullad6kgazdilkodAsi kcizszolgiiltat6s kereteben a k6zszolg6ltat6:
a)gondoskodik a jelen szerz6desben meghatiirozott hullad6kgazdilkod6si
kozszolgiiltatds kor6be tartoz6 hullad6kok begyujt6ser<il, sz6llit6s6r6l, kezel6ser6l, 6s
b) a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatilssal erintett hulladekgazd6lkodisi
letesitm6nyt iizemelteti.

29. Kdzszolgilltat6 hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatison kiviil egy6b
hullad6kgazd6lkod6si enged6lyhez, illetve nyilv6ntartiisba v6telhez kototr
hullad6kgazdrilkodisi tev6kenysiget - a kozszolgriltat6 hulladekgazdrilkodrisi
tevekenyseg6r6l 6s a hullad6kgazd6lkodisi kozszolgiiltat6s vegz6s6nek felt6teleir6l
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szolo kormenyrendeletben meghatarozott hulladek kezel6s6nek kiv6televel - nem
vdgezhet.

30. Kcizszolg6ltat6 egy6b v6llalkoziisi tev6kenys6g folyat6sara jogosult, de az nem
vesz6lyeztetheti a hulladekgazdilkod6si tev6kenys6g folyamatos ds teljes koni
ell6tis6t.

3t. A keresztfinanszirozAs tilalm6nak elv6bol kovetkez6en a Kozszolg6ltat6
hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatAs ellenertekdnek reszet k6pez6 esszerii nyeres6g
nem tartalmazhatja a hulladekgazdrilkodrisi kOzszolgiltat6son kiviil es6 egyeb
gazdasbgi tev6kenysegei koltsdgeinek, riiforditisainak fedezetdt.

32. Amennyiben a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatiis kor6be nem tartozo
tevekenyseget is v6gez a Kozszolgdltat6, az egyes tevekenys6geire olyan elkl.iloniilt
nyilvdntart6st koteles vezetni, amely biaositja az egyes tev6kenysegek etlethatosagat,
valamint kizirja a keresafinansziroz6st. A Kozszolgdltat6 az 6ltal ellitott egy6b
villalkoz6si tev6kenysegek beveteleit, kiad6sait, r6forditiisait koteles a
hullad6kgazd6lkod6si kOzszolg6ltatiis bevdteleit, koltsegeit, r6fordit6sait6l
elkiil6nitetten, tetelesen kezelni 6s nyilv6ntartani

33. A KozszolgiLhato M 6ltala ell6that6 egyeb, v6llalkoz6si tev6kenys6geket, a jelen
Szerz6ddsben foglaltak betart6sa mellett szabadon, saj6t kockrizatira vdgzi, azonban
ezen tev6kenys6gek cisszefiiggo gazd6lkoddsi eredmdnye nem vesz6lyeztetheti a
hulladekgazd6lkodisi kdzszolg6ltatris biaons6g6t. A v6llalkoz6si tev6kenysdgb6l
szirmaz6 veszteseges gazdLlkodris6rt Kozszolgriltat6 teljes koni helytrillissal tartozik.

34. Ha a gyiijt6ed6ny a hulladekgazd6lkod6si kozszolgiltat6s ellit6s6nak biaosit6sa
celj6b6l koaeruleten helyea6k el, a hullad6k a gyiijt6edenyben tort6n6 elhelyezessel a
kdzszolg6ltat6 birtok6ba es a Koordin6lo szerv tulajdoneba kenil.

35.A kdzszolgiltat6 torekszik arra, hogy a kozszolgAltatits kor6be tartoz6 hullad6k a

k6pz6des helyet6l az elerhet6 leggazdasdgosabb modon es legrovidebb id6n beliil
kertiljdn hasznosito vagy artalmatlanito letesitm6nybe.

36. A kozszolgriltato a Polgiri Torvenykdnyvben meghaterozottakon trilmen6en a jelen
szerz<idest akkor mondhatja fel, ha
a) az Onkormil nyzat a jeler. szerzodlsben meghatirozott kotelezetts6g6t - a

krizszolgiltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megserti, es ezzel a kozszolgiltat6nak
k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6s teljesit6s6t; vagy
b) a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6si szerz<id6s megkrit6set kovet6en hat6lyba
lepett jogszab6ly a hulladekgazdrilkodisi kozszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit
l:gy viltoaatla meg, hogy az a kozszolg6ltatonak a hulladekgazdalkod6si
kozszolg6ltat6s szerzod6sszeni teljesitese korebe tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit
jelent6s m6rtekben s6rti.

37. A jelen szerzodes megsztinese vagy megszi.intet6se eseten, tovdbb6 ha a kozszolg6ltat6
a szerzodds id6tartama alatt elvesziti hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6si
enged6ly6t, illet<ileg az lqir, vagy a hat6s6g visszavonja a kozszolgiltat6 min6sit6s6t,
illet6leg az lqAr, rlgy a kdzszol ghltatis az tij kozszolg6ltato kiv6lasa6siig, de
legfeljebb 6 h6napig a hulladekgazd6lkod6si k0zszolg6ltatrist viiltozatlanul elliitja.

38.Ha a jelen szerztid6st a kdzszolg6ltat6 felmondja, az onkorminyzat haladektalanul
gondoskodik az $ kozszolgltat6 kiv6lasZrls6r6l.

ilwf6lszole6lat

39.A kdzszolgaltato M ingatlanhaszn6lo hulladekgazd6lkodiisi k0zszolg6ltat6ssal
kapcsolatos bejelenteseinek intezdse, panaszainak kivizsg6l6sa, orvosldsa es a
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kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos iiltal6nos trlj6koaatrisnyujtes biztosit6sa 6rdek6ben

iigyfdlk6pviseletet biztosit a Bonyh6di Vriroshiza Ugyf6lszolg6lati Irod6j6ban
(Bonyhid, Szechenyi tdr 12.). Tov6bba munkaid<iben hivhat6 tigyf6ls zolghlati
telefonsz6mot 6s honlapot is koteles i.izemeltetni.

40. A kdzszolgiiltat6 az iigyf6lszol96lat keret6ben a fogyasaov6delemrol sz6l6 torv6nyben
meghatirozottakon ttlmen6en
a) a hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolgiltat6si tev6kenys6g min6sit6sdrol sz6l6

tdrv6nyben meghatarozott min6sitesi enged6lyt,
b) az alkalmazott hullad6kgazdrilkodisi ktrzszolgtiltat6si dijakat,
c) a kozszolg6ltatesi teriiletre vonatkoz6 adatokat,
d) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, inform6ci6kat, valamint
e) az alvitllalkoz6ra vonatkozo kozerdelai adatokat - ha a ktizszolgiiltat6 alvillalkozot
alkalmaz -,
f) az filtala megkotott hulladekgazd6lkodisi kozszolgiltatisi szerzodest 6s annak
m6dosit6siit az tgyf{lszolgitlat6n es a honlapjin mindenki szhmhra ingyenesen

hozr6f6rhet6v6 teszi.

Nvilvdntart{s. adatszolsiltatds

41.A hulladekgazd6lkodrisi kozszolg6ltatis kor6be tartozo hullad6kkal kapcsolatos
nyilv6ntart6si es adatszolg6ltat6si kotelezetts6gek teljesit6ser<il a kdzszolgiltat6
gondoskodik. A kdzszolgiiltat6 a hulladekkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s

adatszolg6ltat6si kotelezettsegekrdl sz6l6 korm6nyrendeletben meghatirozott m6don

es tartalommal, a tevekenyseg6vel 6rintett hulladdkol tipus szerint nyilv6ntart6st
vezet. A nyilv6ntartist a hulladekjegyz6kr6l sz6l6 minisaeri rendeletben
meghatrlrozott azonosit6 k6dok alapjrin kell vezetni. A nyilv6ntartiist, iizemnapl6t,
bizonylatot a krizszolgiltat6 legal6bb 5 6vig - vesz6lyes hulladek eset6n 10 6vig -
megbrzi. A kozszolgiltat6 a nyilvintart6s alapj6n a hullad6kkal kapcsolatos
nyilviintart6si 6s adatszolgdltat6si kotelezetts6gek6l sz6l6 korminyrendelet szerint a
ktrrnyezetv6delmi hat6s6gnak adatot szolg6ltat, tov6bb6 nyilv6ntart6s6t a hat6s6g
felhiv6sa eset6n a hat6sig rendelkez6s6re bocs6tja.

Biztositis

42.Kbzszolg ltat6 a tevekenysegevel okozhat6, el6re nem l6thato komyezeti k6rok
felsz6molas6t lehetov6 tevo finansziroz6s biaosit6sa erdekeben legal6bb, 10.000.000
Ft/k6r 6s legalibb, 25.000.000 Ft/ev kifizetesi limit osszegii kornyezetv6delmi
biztositest kot.

Elkiiliinitett hullad 6kwff i tes

43. A kozszolgitltat6 az elki.ilonitett hullad6kgyiijtes Osztonz6se drdek6ben a lakoss6got az

elktilonitett hulladekgytijtes felt6teleir6l a kozszolgdltat6 hulladekgazd6lkodisi
tev6kenys6ger6l 6s a hulladekgazd6lkod6si kdzszolgilltat6s vegz6s6nek felt6teleir6l
sz6l6 korm6nyrendeletben meghat6rozott m6don tij6koztatja.

44.KozszolgAltat6 biaositja az elktildnitett hulladekgyrijtest az elkiilonitett
hullad6kgyffjt6s reszletes szab6lyair6l sz6l6 miniszteri rendeletben meghatarozottak
szerint.

45. Kozszolgiiltat6 az elkiilonitett hulladdkgyrijt6si rendszert ugy alakitja ki, hogy
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a) legal6bb a telepi.il6si papir-, riveg-, miianyag, f6mhulladdk elkulOnireu gyiijtese
biztositott legyen, melybol kizirolag az tiveghulladek gytijthet<i gyiijt<i ponton, a t0bbi
hizhoz meno gyiijt6si rendszerrel;
b) a lomhulladek 6tvetel6nek, osszegyfijt6senek es elsz6llitis6nak 6vi egyszeri
megszervez6se biaositott legyen;
c) a zoldhullad6k elszrillitisa a jelen szerzldesben meghat6rozott feltetelekkel
biaositott legyen.

Alvf llalkoz6k

46. A kdzszolgiltato a hulladekgazdilkodrisi kdzszolgdltatisi szerzod6sben meghat6rozott,
tov6bbi a Ht-ben, illetve a hulladdkgazd6lkod6si tervekben rogzitett cdlok eldrese
erdek6ben a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatis ell6t6s6ra alv6llalkoz6t vehet
igenybe.

6nkorm{nvzat kiitelezetts6eei

47 . 0nkormAtyzat kOteles biztositani:
a) a kdzszolgdltatbs hatekony 6s folyamatos ellithsdhoz a kcizszolgiiltat6 szhmfura
sziikseges inform6ci6k szolg6ltat6s6t, a Ht. 35. $ g) pontjriban foglaltakra tekintettel;
b) a kOzszolg6ltatisnak a telepiilesen v6gzett m6s kozszolg6ltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak el6segit6s6t,
c) a teleptilesi ig6nyek kiel6git6sere alkalmas hullad6k gyrijt6sere, szAllithsira,
kezel6sere szolgilo helyek 6s ldtesitm6nyek meghatitroz sirt, valamint
d) a k6zszolgiltat6 kizar6lagos kozszolg6ltat6si jog6nak biztositeset az
dnkorm6nyzati tulajdonban l6v6 hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6nyek vonatkoz6s6ban.
e) a telepiil6s k<izszolgiiltauis igdnybev6tel6re kritelezett ingatlanhaszuil6i
vonatkozisiiban a kOxzolgriltaiis ellatasiitroz kapcsolod6 nyilvriLntarLis (pl. n6v- 6s
cimj egyz6k) ntadris iEa\ adategy ezetBrc,
f) kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapjriul sznlgillo adatok 6tadi,s:f4
d a telepul6si igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijtes6re, szAllitirsira, kezel6s6re
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghaLlrozlsira. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kdzszolgeltat6val eEyeeretve - azakat a gyiijtSpontokat, amelyek alkalmasak arr4 hogy a
kbzszolgiilat6 etvegye kdzteriileten a hulladekot azon ingatlanhaszral6kt6l, mely
ingatlanokhoz a KdzszolgriLltat6 altal alkalmazott gepjamiivel nem tud behajtani,
h) a hullad6kszillit6 jd'rmii szimira megfelel6 ritviszonyok biztositrisi,ra (kiilonds
tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesit6sre, valamint a kdait firszelv6ny6be bel6go fa.igak
levrigrisrira. ),
i) a k0zszolgiitatAsi szerzSdis k6zz6tdtelet a helyben szokisos m6don,
j) az elhil<rnitetthullad6kgyujtesi rendszerhelyi felt6teleinek megszervez€set.

48. A hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltatis teljesitese kizLr6lag torv6nyben vagy
korm6nyrendeletben, illetve az lnkormanyzati rendeletben meghatarozott esetekben
sziineteltethet6 vagy korldtozhat6.

49. A jelen szerz<id6st az Ot*orminyzat a Polgriri Torvenykonyvben meghaterozott
felmondrisi okokon kivill akkor mondhatja fel, ha a k0zszolg6ltat6:
a) a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiltat6s ell6t6sa sorfur a kdrnyezet vedelmdre
vonatkozo jogszab6lyok vagy a rL vonatkoz6 hat6sagi ddntes el6ir6sait srilyosan
megsertette, 6s ennek tenydt a biros6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,



b) a szerz6d6sben megillapitott kotelezettseget neki felr6hato m6don silyosan
megs6rtette, vagy
c) nem rendelkezik a hullad6kgazdilkod6si krlzszolg6ltatdsi tevekenys6g min6sit6ser6l
szol6 torvenyben meghat6rozott min6sit6si engedellyel, illetve megfelel6s6gi
velem6nnyel.

50. A felmond6si id6 6 h6nap - kiveve a megfelel6segi v6lem6ny hirinya alapj6n tdrt6n6
felmondris eset6t, amikor a felmondiisi id6 30 nap - amennyiben a szerz6des hat6rozott
idejii lejrl,rtaig meg ennyi hitra van. A felmondiisi ido alatt a kozszolgiltat6 a

hulladekgazd6lkod6si kozszolgiltat6st viltozatlanul ell6tja.
51. Megrendel6 rcszdrol a jelen Szerz6d6s tekinteteben rendkiviili felmondiisi oknak

min<isiil kiildn6sen, ha Kozszolgdltat6
a) a Szerz6d6sben foglalt kotelezetts6geit ism6telten es neki felr6hat6an megszegi,

b) ellen a Szerz<ides megkot6se elott bir6sag 6ltal elrendelt cs6d vagy felszimolisi
eljrir6s indult, illetve az elj6risr6l a Megrendel6t nem tej6koztatta, vagy nem

titjdkonatj4
c) ad6-, illet6k-, vim- vagy tarsadalombiaosit6si j6rul6k tartoz6sa tobb mint 12

h6napja lejrirt, 6s ennek megfizetes6re halasa6st nem kapotl
d) MegrendelS ellen6rz6se sor6n, bizonyitottan hamis adatot szolgeltat, vagy hamis
nyilatkozatot tesz,
e) a k6deladat ellit6sit szabhlyozo, Agazati jogszzbitlyokban el6irt k6telezetts6geit
neki felr6hat6 m6don silyosan megszegi.

52. A szerzbdds felmonddsa eset6n az Onkorm6nyzat kepvisel<i-testiilete intezkedik a

hulladekgazd6lkodisi kozszolg6ltates ell6tAs6nak biztosit6sar6l.
53. A szerz6d6s megszffn6se eset6n a kozszolg6ltat6s ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban

lev6 iigyek iratait es nyilvintartasait a kbzszolg ltato az Onkorm6nyzatnak a

szerzSd6s megsziin6se napj6n 6tadja.
54. Az Onkorm iirlyz:rt a birtok6ban levd es a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiltat6ssal

kapcsolatos, folyamatban lev6 tigyek iratait es nyilv6ntart6sait az uj
hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s hatilyba l6p6senek napjbn az tj
kdzszolg6ltat6nak 6tadja. Az rigyf6llist6t a szerzbdds hatilyba l6pese el6tt 7 nappal

Onkorrxinyzat megktlldi a Kozszolg6ltat6nak, melyben az al bbi adatok szerepelnek.
n6v, cim, ed6ny merete.

55. Onkorm6nyzat v6llalja, hogy a teli id6szakban gondoskodik a jirratritvonalak sikossrig
mentesit6s6r6l 6s h6 eltakarit6sar6l.

Zd16 rendelkezesek

56. Az allami hulladekgazd6lkod6si kozfeladat ellltrlsara letrehozott szeryezet
kijeloles6r6l, feladatkor6rSl, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgAltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz,6l6 6912016. GII. 31.) Korm. rendelet 4. $
(lH2) bekezd6se alapj6n a szolg6ltatisi dijban a hullad6kgazdAlkod6si
kdzszolg6ltat6s teljes kdzvetlen kdlts6ge megteritdsre keriil, igy a haszonanyag

6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik [gy, hogy a k6zszolg6[tat6
valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt szervezetnek
6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitesb<il ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

57. A Koordin6l6 szerv a jelen hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s Ht. 9218.

$ (2) bekezd6s szerinti megfelel<iseg6t vizsg6lja.
58, Felek a jelen szerzodest m6dositj6k, amennyiben jogszab6ly-v6ltoz6s azt szuksdgesse

teszi.
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59 Jelen szerz6des m6dosit6sa es megsziintet6se csak iriisban ervenyes.
60. A felek kOzotti jogviszonyban a hat6lyos jogszab6lyok, a jelen szerz6dis

rendelkez6sei, az egyeb szakmai szabiilyok 6s a szakma 6ltal 6lta|inosan elismert
szakmai szokisok ir6nyad6ak, a jogforr6sok iitkoz6se eset6n a fenti sorrendben
elorebb 6ll6 els6bbs6gevel.

6l . A jelen szerz6des minden eleme ds rdszlete nyilv6nos.
62. Kozszolgdltat6 kdteles a komyezetvedelmi szempontokat messzemenoen figyelembe

venni.
63. Az Onkorm hnyzat a hulladdkgazdilkodissal kapcsolatos feladatok ell6tisrit jogosult

ellen6rizni.
64. A lakoss6g thjekoauhsa erdekeben a jelen hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltatiisi

szerui5dds klzzetetelerol Megrendel6 gondoskodik.
65. A felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz5d6s teljesit6s6vel kapcsolatban

felmeriilt jogvit6juk elbir6l6s6ra - hataskdrtol ftigg6en - a Megrendel6 szekhelye
szerinti magyar bir6siry kiz-fu6lagos illetekess6get kotik ki.

66. Amennyiben ajelen szerz6des valamely resze utobb 6rvenytelennek bizonyulna, rigy a
felek a szerzod6s egy6b reszeit 6rv6nyesnek tekintik 6s az ervenyelensdg miatt kies6
reszt olyan rendelkezessel p6toljak, mely legink6bb megfelel a felek eredeti
szerztideses akaratSnak.

67. Felek a jelen szerz6ddst, mint akaratukkal egyezot irjak ali.
68. Izmdny Kcizseg Onkormhnyzata a 2612077. (IV.25.) hal|rozatilal hagyta j6vrl a

szerz6dest.

Kelt: Izmeny, 2017 . itp'ilis 28.

K6pviseli: Kelemen Ferenc

Elleniegyzi: Dr Pusk6sn6 dr

KOZSZOLGALTAT6:
D6l-Kom Nonprofit Kft. AliirSsok: D6t-Kom Nonoroflt Kft.
K6pviseli:
Biro Peter tigyvezetS L{- c
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TELEPTJLfS NEVE: IZIVTENY

I.) A kiizszotgdttat6 kivilasztdsd161 6s a hullad6kgazdilkoddsi kiizszolgdltatdsi
szerz 6d6sr6l szitlit 31712013. (VI[ 28.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezd6se szerinti
t{j6koztatis:

a) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltatdsba (a tov6bbiakban: kdzszolgiltatAs) bevont teriilet
telepiilesi, foldrajzi 6s az OHKT-ben meghatirozott k<izleked6si jellemz6i: a tenilet
domborzata alapvetoen dombvid6ki, teleptil6s jellege falusias.
Terulete: 13,73 km'

A k6zszolg6ltatisi terulet hat6rai :

Az utak mindenhol burkoltak, de n6hol nagyon keskenyek, sok a bel6g6 69, egyes utc6kban
nem lehet megfordulni, ez6rt sokat kell tolatni a j6rmiivel.

l. Teleptiles kozszolgeltatesba bevont belteriilete: teljes
2. Telepiiles kozszolg6ltatiisba bevont kiilteriilete: nincs

b) a kozszolg6ltatiissal erintett teriilet lakossAg6nak sz6ma az utols6 lezirt 6s el6rhet6,
Kdzponti Statisztikai Hivatal 6ltal kdzdlt adatokkal:4751o (Lak6n6pess6g 2015.01.01-6n)

c) a kozszolgiltatis megkezd6senek tervezett id6pontjrit es a kozszolg6ltat6s ellitiis6nak
teryezell id6tartama:
Kezdds id6pontja: 2017. mijus 1. napj6t kovet6 elso szdllit6si napon

Szerz<id6s id<itartama: 2017. m6jus 1. napjrit6l kezd6dSen l0 6v

d) a telepiil6si dnkorm6nyzati rendelet szerinti helyi szab lyozits {6bb jellemz6i: Izm6ny
Kozs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6+estiiletenek a telepUl6si szilard hullad6kkal kapcsolatos
helyi k6zszolg6ltat6srol sz6l6 lo/2o13 (IV.26.) onkorm6nyzati rendelete szerint

e) a kozszolgiltat6s kor6be tartoz6 hullad6k v6rhat6 mennyis6ge, fajt6ja 6s osszetetele:

Hiaart6sok sz6ma: 154 db
Gazd6lkodo szervezetek sz6ma: 2 db

Heti egyszer tort6nik a telepi.il6si szil6rd hulladdk elsz6llitisa.
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2016. ber

Telepti l6s

H u llad6kmennyis69 (kg)

EWC: 200301 EWC:150105 EWC:150107 EWC: 200201 EWC: 200307

egyib, telep ldsi vegyes szelektiv Uveg csomogoldsi Zdldhulloddk Lomhullodik
lzm6ny 8654 392 300-400* 0 nincs adat

Hullad6kudvar a telepiilisen nem tizemel, a szolg6ltat6st iginybe vev6k a Bonyhidi
hulladekudvarba (7150 Bonyhrid, Gyir utca 7512 hrsz.) szellithatjA,k be azon hulladekaikat,
amit a hullad6kudvar fogadni tud.

A telepules lakosai r6sz6re ig6nybe vehet5 hullad6kudvarrol a kozszolgriitat6 a helyben szokAsos
m6don 6s honlapjiin tAj*oilati$. nyujt. A hullad6kudvarban gyiijthetS egyes hullad6kokra 6s a
hullad6kudvar igdnybeveteh m6djrira vonatkozo hjekoaatirst a K6zszolg:iltat6 a honlapjin es a
hullad6kudvarban kdzzeleszi.

A Kozszolgilltato a hullad6kudvar iizemeltetdsi szzbiiyzatAban meghatAtozza a term6szetes szemily
ingatlanhaszn6l6 :iltal a hullad6kudvarban elhelyezhet6 hullad6kok mennyis6get. A termeszetes
szem6ly ingatlanhasaini: e jogAt csak rigy gyakorolhatja, ha a hullad6kgazdrilkod.isi k<izszolgiltatasi
dijat megfizette

Az ed6nyzetben gyfijtOtt vegyes h6ztart6si hullad6k mellett a heztartAsokt6l elszrillitand6 az
elktilonitetten (sarga fedelii) ed6nybeq vagy tlitszo zs6kban vegyesen gyr.ijtott papir-,
miianyag-, f6m-, ill. t6rsitott csomagolisi hullad6kok ket heti gyakorisiggal. A lomtalanitis
6vente egy alkalommal kell biaositani.

Az liveggyrijt6 kont6nert ktizszolg6ltat6 teritesmentesen haszn6latba kapja.

II.) A hullad6kgazd{lkoddsi kiizszolgdltatis keret6ben a kiizszolgiltat6 kiiliiniisen az
aldbbiak szerint ldtja el feladatit, ill. az a16bbi szolgdltat{sokat ktitetes elv6gezni:

a) Az ingatlanhaszn6l6 6ltal a kdzszolgeltat6 a gyrijt6ed6nyben gyrijtott telepiilesi hulladdkot
az ingatlantulajdonost6l 6tveszi 6s elszrlllitja - ide6rtve a haztartasban kepzodS vegyes
hullad6k, illetve az elktildnitetten gyrijtott hulladek elsz6llitis6t is - az I. szakaszban
meghatiirozott gyakoris6ggal. A gyiijtried6ny iiritese az egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ea
a terulet foldrajzi, forgalmi lehet6s6gei nem teszik lehetove, kijelolt gyujtcipontr6l - a
koztertileten tort6nik-
A gyiijt6edeny tartalm6t meghalado teleptil6si hulladekot a kozszolg6ltat6 embl6m6j6val
elletott tdbblethullad6kos miianyag zsiikokban is ki lehet helyezni a gyfijtes napjrin az ed6ny
mell6. A Kozszolg6ltat6 kciteles gondoskodni az NHKV Zrt. 6ltal kisz6ml6zott dij elleneben a
szolgiltat6st ig6nybe vev5k rfszdre a miianyag zsiikok biaosit6s6r6l, melynek elszrillit6si
kolts6get a zshk 6ra tartalma,za. Tobblethullad6kos zsakot az i..igyfelszolgiilaton
jegyzlkdnyvezes mellett vehetnek 6t a lakosok.

Az tiveg hullad6kokat I db gyrijt6ponton 1.100 literes kontenerben kell gffiteni. Az tirit6s



b) A lomtalanitas kor6be tartozb nagydarabos hullad6kot az ingatlantulajdonostol 6vente egy
alkalommal ingyenesen itveszi es elszillitja, a kozteriiletet feltakaritja.

c) Gondoskodik az elsz6llitott hulladek kezel6s6nek megold6s6r6l.

d.) Hiahoz meno szelektiv csomagolisi hullad6k gyujt6s biaositrisa (kiilon dijaz6s n6lktil) az

I. szakaszban ismertetett gyakorisiiggal, s6rga fedehi gyiijtoed6nyben, ill. 6thtszo miianyag

zs6kban. A zs6kot az ingatlanhaszn6lo biaositja.

e.) Az elktilonitetten gyiijtott hullad6k - pl. csomagolisi hulladek, zoldhulladdk, stb. - a

kozszolgiltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgyujto pontra, hulladekgyiijt6 udvarba, 6tveteli
helyre, vagy a kozszolgiltatris kdr6be tartoz6 hullad6kot kezel6 hullad6kkezel6 l6tesitmdnybe

is sz6llithat6, es ott ajogosultnak etadhat6, vagy ktilon gyujttied6nyben elhelyezhet6.

f.) A hhzhoz menS elkiilonitett gyffjt6si rendszerben nem gyfijttitt uveghulladek gyfjtesere
konteneres szigetet iizemeltet Kdzszolgeltat'5 azl. szakaszban ismertetett helyszinen, legal6bb
4 hetente tdrt6n6 iiritessel.

g.) a Kozszolgiltat6 koteles gondoskodni a kozint6zmenyek, vAllalkoz6sok telepiilesi
hulladekinak elsz6llitris6rol heti, igeny eseten srinibben tort6nS gyakori siggal.

h.) Az Orszrigos Hullad6kgazd6lkod6si K6zszolg6ltat6si Tervben (a tovebbiakban: OHKT)
foglaltaknak megfelel6en kell a kdzszolgiltatAst elletni.

Jdratszedisi rup : p6rrtek
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