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kozott, a mai napon az aliibbiakban meghat6rozott felt6telekkel.

1. Az Onkorm6nyzzt jeler nyilv6nos szerz5d6st kdti a Kozszolgiitatoval, hogy Kisdorog
telepiil6s kdzigq,Eati*i terulet6n folyamatosan es teljes koriien ell6ssa a teleptil6si
szilard hullad6kkal kapcsolatosan a hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltat6si feladatokat-
A kdzszolg6ltat st az Orszitgos Hullad6kgazd6lkodisi K6zszolg6ltat6si Tervben (a
tov6bbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelel6en kell ellltni.

2. A Kdzszolgiitati e tevekenys6g6t a vonatkoz6 jogszabilyok alapj|n, az egyes
ingatlanok haszn6l6inak jav6ra 6s kolts6g6re vegzi.

3. Klzszolgiitat6 hullad6kgazdrilkod6si tev6kenys6g6t a hullad6kr6l szolo 2012. 6vi
CLXXXV. torv6ny (tovabbiakban: Ht.) illetve e torveny felhatalmazilsa alapjirt
kihirdetett jogszabrilyok iiltal szabilyozou helyi kdzszolg6ltat6sk6nt v6gzi.

4. Kdzszolghltat6 nyilatkozik, hogy villalja a megielolt kozszolg6ltat6s teljesit6sdt, annak
a hat6lyos jogszab6lyokban rdgzitett felt6teleivel, a szliks6ges enged6lyekkel
rendelkezik, nyilatkozik tov6bb6, hogy a kozszolgiltat6son kiviili tev6kenys6gei nem
vesz6lyeztetik a jelen k6zszolg6ltat6si szerzod6sben vallalt kotelezettsegeinek
teljesit6s6t.

5. A Kdzszolg6ltat6 a kozszolgaltatas kor6be tartoz6 hulladek kezel6s6re az alitbbi
l6tesitm6nyeket veszi ig6nybe:

o P6cs-Kok6ny Region6lis Hulladekkezel<i Kozpont (K6k6ny 057 /a, 057|b, O59la,
059 lb, 063 19, valamint Szilv its 021 I a, 02 1 /b 6s 021 I c ltr sz.)

o Bonyh6di hulladekudvar @ onyh d,7512lrsz.)
6. A szerz6dS felek rogzitik, hogy a jelen szerz5d6sben rogzitett Kdzszolgiitat6ra

vonatkoz6 jogok gyakorliis6t 6s kdtelezetts6gek teljesites6t Kisdorog teleptil6s terulet6n
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kizirolag Kozszolgiltat6 jogosult elliitni. Jelen szerzod{s tertileti hatelya kiterjed a

telepi.iles teljes kozigazgatisi terulet6re.
7 . Akdzszolgltatesi tev6kenys6g vegz6s6nek es a jelen szerz6d6snek az idotartalrl.a. 2O17.

mijus 1. napjrit6l 2o27. Aprilis 30. napjdig terjed6 id6re szol, tekintettel a Ht. 33. $ (2)
bekezddsere. A szerz6d6s 2017. m6jus l napj6n l6p hatrilyba. Els6 sz6llit6si nap a

szerz<id6s hat6lybalepesdt kcivet6 els6 szellitesi munkanap. Felek a szerz6des hatiilyba
l6pesekor megl6v6 szrillitasi nap(ok)hoz k6pest elt6ro szrillit6si napokban is
meg6llapodhatnak, tov6bb6 a viiltoz6sr6l Kozszolgiltat6 megfelelo id6ben es m6don
fi46koaala a lakossdgot.

8. A kcizszolg6ltatdssal 6rintett teriilet 6s tev6kenys6g saj6tossdgait, a szolgaltat6s
telepi.iles specifikus meghat6roz6s6t a jeler szeruod6s 1. melldklete tartalmazza.

9. A jelen hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolg6ltatisi szerzodds al6irdsiinak felterele, hogy a

kozszolg6ltat6 rendelkezzen a kdvetkez6 felt6telekkel, melyet koteles a szerzodes teljes
idotartama al att is folyamatosan fenntartani :

a) a kozsmlgiitatis ell6t6s6hoz sziikseges hat6s6gi engedellyel rendelkezo es megfelel6
miiszaki 6llapotban lev6 jarmfivekkel, g6pekkel, berendez6sekkel es eszkozokkel,
valamint olyan - tulajdon6ban, kezel6s6ben vagy berlem6ny6ben levS - telephellyel,
amely alkalmas a kdzszolg6ltatds vegz6s6hez szrikseges j6rmiivelq g6pek,

berendezesek 6s eszkozok tirol6sara, tisaitisrira, fert6tlenitesere es miiszaki
ellenSrz6s6re;

b) olyan felszerelesekkel 6s eszkozcikkel, amelyek a krizszolg6ltat6s kereteben ell6tni
sz6nd6kozott tevekenys6g gyakorl6sa sor6n esetlegesen bekdvetkez<i kornyezeti
krirok azonnali beavatkoz6st ig6nyl6 elharit6vihoz sztiks6gesek;

c) a kdzszolg6ltat6s ellitrisihoz szi.iks6ges l6tsz6mrl - es a vonatkozo jogszabalyok

el6irrisainak megfelel6en kdpzett - szakemberrel;
d) a kornyezew6delmi hat6Mg altal kiadott min5sit6si enged6llyel;
e) aHt. 321A. $ (l ) bekezdes I pontja szerinti megfelel6segi velemennyel.

Kozszolg6ltat6 a szerz6des al6ir6s6val nyilatkozik arr6l, hogy a jelent pontban foglalt
valamennyi felt6telt teljesiti.

A kiizszolsiltatis finanszirozisinak elvei 6s m6dszerei

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

kozszolg6ltat6si dij felosaris6nak elv6t a Ht. 88. $ (3) bekezd6s bh) pont szerinti
minisaeri rendelet rillapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

I l. A kdzszolgiltat6 irltal alkalmazott krizszolg6ltatasi dij megillapitrisa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en
tdrt6nt.
Az ingatlanhasznril6k 6ltal fizetend6 iiritesi dijak:

- Lakoss6gi dijak:
60 literes ed6ny: 137,- Ft + Afa*
80 literes ed6ny: 200,- Ft + Afa
120 literes ed6ny:275,- Ft + Afa

*a 38512014. 0(II. 31.) Korm. rendelet szerht lak6irgauant egyediil ds dleMtelszerffen haszvil6
termeszetes szemily ingatlanhasznil6 riszere, a telepiildsi dnkorminlzal iiltal kiadott igazoliis alapjdn.
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Tobblethullad6k gyiijtdsere szolgalo zs6k ara: 361,- Ft+Afaldb.

- Gazd6lkodo szervezetek dltal fizetend6 diiak:
l2oliteresedenyffi
240 literes edeny: 606,- Ft+Afa
770 literes edeny: 1.944,- Ft+Afa
1.100 literes ed,bny. 2.778,- Bt+Afa

int6zm6nyek diia:
120 literes e/reny:275,- Ft + Afa
240 literes ed6ny: 550,- Ft+Afa
770 literes edeny: 1.765,- Ft+Afa
1 . 100 literes ed6,ny . 2.521,- Bt+ Lfa

Az illami hullad6kgazd6lkodrisi kOzfeladat ell6t6s6ra letrehozott szeryezer
kijeltil6s6rdl, feladatkdr6r6l, az adatkezel{s modjrir6l, valamint az adatszolgeltatesi
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l szolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet 11.

$ ( I )-(2) bekezd6se alapjdn:
(l) A Koordiniil6 szerv (i.{m(V Nemzeti Hullad6kgazd6lkodasi Koordiniil6 6s
Vagyonkezel6 Z rtkdr$en Mrikodo Reszv6nyt6rsas6g) k0zszolgiltatisi dijakra
vonatkozo sziimlikat a rendelet 20 $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatas alapj6n
6llitja ki.
(2) A kdzszolgirltat6 hiinyos vagy kesedelmes adatszolgdltat6sa esetdn a Koordin6lo
szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatassal 6rintett ingatlanhasznilo tekintet6ben a

Koordin6t6 szerv 6ltal legutobb kiszAml6zott ko zszolgiitatisi dijr6l 6llit ki szimlitt. Az
ezzel dsszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eseten minden helyt6ll6si kotelezettsdg a
kozszolgaltatot terheli. Az igy keletkez6 kozszolgiiltatiisi dijki.ildnbozet pozitiv
merleg6t a Koordinilo szerv a kozszolgiiltatonak fizetend6 eseddkes szolg6ltat6si dijba
besz6mitja.
(3) A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l ered6, a Koordin6l6
szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szimlikkal kapcsolatos
valamennyi kdvetkezm6nyert a kdzszolgiiltatot terheli felel6sseg.
(4) A Koordindlo szerv a rendelet 20 $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megillapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kozszolgAltat6si dijfizet6s
meghalinonta az adatszolg ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiiggesben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen
adatot kerni az illetekes hatosegt6l a 20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolgriltatisb6l
hi6nyz6 ingatlanok 6s szUks6ges adataik meg6llapit6sa erdekeben.
(5) A (4) bekezdes alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a k6zszolg6ltat6t, hogy a megktildotr ingatlanokon
vdgzett szolglltat6senak megfelel<ien korrigrilja a rendelet 20 $ (1) bekezd6s szerinti
adatszolgAltatest legkds<ibb az 6rtesites kdzhezvetel6t kovet6 8 napon beliil.
(6) Az (5) bekezd6s szerinti korrekci6t kovetSen - a kIzszolgitltat6 elt6r5
adatszolg6ltatiisa hi6ny6ban - a Koordin6[6 szerv a kozszolgiltat6si dijat az
ingatlantulajdonosnak szamli"'a L1.

(7) A Koordin6l6 szerv a kiszbmllzott es az ingatlanhasznhlo iital hatririd6n beltil ki
nem fizetett kozszolgiltat6si dij behajt6sa erdekeben intezkedik.
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13. A hulladekgazd5lkod6si kozszolgiiltatiisi di1 tartalme,,a a hulladekgazdrilkod6s, igy
ktilonosen a gyiijtes, szillitils, kezel6s, irtalmatlanit6s, ill. a jogszabilyok 6ltal
meghat6.rozott valamennyi tev6kenys6g valamennyi dijit 6s kiiltseg6t.

14. Az elhagyott hullad6k, a vesz6lyes hullad6k 6s az elekronikai hullad6k, vagy egyeb, a

k6zszolg6ltat6s kereteben el nem sz6llitand6 hulladek gyfliltesi modj616l, elsz6llit6s6r6l
es annak ellen6rt6k6r6l a felek ktilon, ir6sban 6llapodhatnak meg,

15. A Kcizszolg6ltat6 resz6re a kozszolgiitat|si szerz6desben rogzitetl feladatok ell6t6sddrt

a Koordin6l6 szerv a hulladekgazdSlkod6si kdzszolgdltatdsi dij meg6llapitis66rt
felel<is miniszter altal meghatarozott szolgilltatiisi diiat fizet.

A ktizszoledltat6 kiitelezetts6eei

16. A kozszolg6ltato feladata a kornyezetvedelmi el6ir6sok megtartiisa mellett a telepiil6si
hulladdk ingatlanhaszniil6ktol tort6n6 gyffjt6se, elszillit6sa hullad6kkezel6
l6tesitm6nybe, illetve a szolg6ltatiis folyamatosseginak biaositdsa

17. Kdzszolg6ltat6 koteles biaositani.
a) A kozszolgdltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6teset oly m6don, hogy a telepiildsi

vegyes hullad6k es az elkiilonitetten gyiijtott hullad6k osszegy[ijt6s6t 6s

elsz6llit6sirt a teleptilesen az 1. szbmi mell6kletben meghat6rozott gyakoris6ggal

6s menetrend szerint 06 6ret6l l9 6r6dg koteles elvegezni. A gyi.ijt6ed6ny iirit5se az

egyes ingatlanok elol - illetve ahol ezt a teriilet foldrajzi, forgalmi lehet6s6gei nem

teszik lehet6v6, kijelolt gyrijt6pontr6l - a kozteri.ileten tdrt6nik. A Kdzszolgiiltat6
koteles gondoskodni az NHKV Ztt. 6ltal kisziimlizott dij elleneben a szolg6ltatist
igenybe vev6k rdszdre az el5irt tipusu tobblethullad6k gyiijto zs6kok biaositaserol.

b) A kitiritett ed6nyzetet tgy kell visszahelyezni a kozteriiletre, hogy az az rittest, ill.
kocsi behajto forgalmit ne akadiiyozza.

c) Az elki.ilonitetten gy'.ijtott zoldhullad6k, illetve egyeb hullad6kfajta a

kdzszolgiltat6 altal iizemeltetett hullad6kgyffjt6 pontr4 hulladekgytijt6 udvarba,

etvdteli helyre, vary a kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6kot kezel6

hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is sz6llithat6, es ott a jogosultnak 6tadhat6, vagy
ktilon gyujt6ed6nyben elhelyezhet6.

d) Az elkulonitett hullad6kok sziillit6sa m6s napon is tort6nhet, mint a vegyes

hullad6k sz6llitrisa.
e) A hulladekgazd6lkodisi kcizszolgiltatist a Kozszolg6ltal6 zilrl rendszeni

j irrmiivekkel koteles vegezni.
f; Evente egyszer lomtalanitiist v6gez, melynek kereteben a szab6lyszerfien

kihelyezett nagydarabos lom hullad6kot az ingatlanhasznriloktol a helyszinen
ingyenesen 6tveszi es elsz6llitja. A lomtalanitis idopontj6r6l el<izetesen legakibb
14 nappal 6rtesiteni kell a lakoss6got.

g) A hitzhoz menS elkUlonitett gyrijt6si rendszerben nem gyfjtott iiveghullad6k
gyrijt6s6re konteneres iiveggnijt6si pontot iizemeltel M l. szam$ mellekletben
foglaltak szerint, melye(ke)t legal6bb 4 hetente iirit.

h) a Ht. altal meghat6rozott C/I-es mincisit6si oszt6ly szerinti kovetelm6nyek
biztosit6s6t, 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkodiisi kozszolgiltat6si
szerz5d6s hat6lyossiiginak ideje alatti folyamatos megl6t6t;

i) a kozszolgitltat6s teljesit6s6hez sziikseges mennyisegti es minSs6gri j6,rmii, g6p,

eszkriz, berendez6s biaositis6t, valamint a szi.iks6ges letsz6mri 6s k6pzetts6gri

szakember alkalmazisiit;
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j) a kOzszolgriltatils folyamatos, biaons6gos elliit6siihoz sziiks6ges fejleszt6sek ds
karbantart6sok elv6gziset;

k) a kdzszolg6ltates korebe tartoz6 hullad6k kezelesdre meghatdrozott helyek 6s
letesitm6nyek i96nybev6tel6t;

l) a nyilviintart6si rendszer mfikodteteset 6s a kozszolgriltat6s teljesit6s6vel
cisszefugg6 adatszolgiiltatis rendszeres teljesit6s6t;

m) a nyilvilntartiisi, adatkezelesi es adatszolg6ltatisi rendszer l6trehozisiihoz ds
folyamatos miikddtetes6hez sziiks6ges felt6teleket; valamint

n) a fogyaszt6i kifogisok es 6szrev6telek elintezdsi rendj6nek meg6tlapit6s6t
o) a tev6kenyseg elletesahoz szukseges biaositdssal rendelkezik, amely megfelel<i

fedezetet nyujt a felel5ssegi korben bekdvetkezett Onkormdnyzatnak okozott
esetleges kiirok enyhit6s6re,

p) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtes6hez az ingatlanhasznril6 legalibb 2
kulonb6z6 iirm6rtdhi gyrijt<ied6ny kOziil v6laszthasson,

q) tdbblethulladek elhelyez6set szolg6lo, a Kdzszolgeltato altal biztositott zsilk
forgalmazisdra.

18. A kozszolg6ltato a sz6llitm6ny rendeltet6si hely6re tort6n6 biztonsilgos eljuttat6s66rt
felel6s. A hulladdkot rigy kell sziillitani, hogy annak sor6n a kdmyezet ne
szennyez6dj6k. A szallitrlsbol eredo szennyez6d6s eseten a krizszolg6ltat6 a hullad6k
eltakarit6s6r6l, a teriilet szennyez<id6smentesites6rol, valamint M ercdeti kornyezeti
6llapot helyredllites6r6l kdteles gondoskodni. Kcizszolg6ltato a kommun6lis hullad6k
gyujtes6t az l. szdm melldkletben meghat6rozott menetrend (illetve szrillitrisi nap)
szerint koteles teljesiteni, melyhez a megfelel6 sz6m[ jdrmrivet biztositja, ill.
gondoskodik annak sziiks6g szerinti helyettesit6s6rol. Felek a szerz dds hatilyba
lep6sekor megl6vo szdllitisi nap(ok)hoz k6pest elt6r6 sz6llit6si napokban is
megrillapodhatnak tov6bb6 a v6ltozSsr6l Kozszolgiltat6 megfelel<i idoben es m6don
ti$|koztatja a lakoss6got.

19. A k6zszolgiltato tevekenys6ge soren kdteles a hatilyos kdrnyezetvedelmi,
kdzegeszs6gtlgyi, munka, baleset 6s tiizv6delmi szab6lyokat megtartani, amelyek
esetleges megsertes6b6l ered<i kdvetkezm6nyekert a polgriri jog szab6lyai szerint felel.

20 A Szerz6d6s szerinti hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6s minim6lis min6s6gi
ismdrvei a hullad6kgazdilkodisi kozszolg6ltatrlsi tev6kenys6g min<isites6r6l sz6l6
2013. 6vi CXXV. torv6ny L mell6klete alapjin Cll . min6sit6si osz.ery
megszerz6sehez sztikseges kovetelmenyek. K6zszolg6ltat6 kijelenti, hogy a
kdzszolgiltat6s min6s6gi ismdrveit a Szerz5d6s id6beli hat6lya alatt folyamatosan
teljesiti, 6s aKdzszolgiltatisi Tervben meghatiirozottakkal Osszhangban tartja
Kdzszolg6ltat6 tudom6sul veszi, hogy a Kdzszolgiiltat6si Tervben foglaltaknak
megfelel6st a Ht. szerinti megfelelos6gi v6lem6ny beszerzes6vel koteles folyamatosan
igazolni. Megfelel5s6gi vdlem6ny hi6ny6ban a Szerzod6st a Megrendel6 t h6napos
felmondiisi idovel felmondja.

2l.A Kozszolgrlltat6 a kdzszolgiltat6s keret6ben megtagadhatja a telepiilesi szil6rd
hullad6k elsz6llit6s6t, ha
- a kihelyezett hulladek dsszetdtele vagy a kihelyezes6nek modja nem felel meg a
vonatkoz6 6nkormiinyzati rendeletben leirtaknak.
- a gyiijt6eddnyben elhelyezett teleptil6si szil6rd hullad6k az ilrites, illetve sziillitis
sor6n a sz6llit6st vegz<i szemelyek dlet6ben, testi epseg6ben, egeszs6geben, ajdrm[iben
vagy berendezesben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve 6rtalmatlanitris soriin
vesz6lyezteti a komyezetet,
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- erzdkszervi 6szlel6ssel megillapithat6, hogy a gytijtoeddny mdrgezo, robban6,

foly6kony, vesz6lyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepi.ilesi szildrd
hullad6kkal egyritt nem gyrijthet6, nem sz6llithat6, illetve nem 6rtalmatlanithat6,
illetve ha az a jogszabblyok 6ltal meghaterozottan nem min6sill telepi.ilesi szildrd
hullad6knak

- az onkorm6nyzat rendeleteben el6irtt6l eltdro t6rol6eddny kihelyezdse eseten, vagy a

hulladek nem a szabvdnyos, zirt tirol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolgeltat6t6l
v6s6rolt jelzett zsakban kenil kihelyez6sre

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a

kiszor6d6s vesz6lye fennill (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a tirol6ed6ny kortjl szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akadiilyozo m6don
tobblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetesre keriil - a t6rol6edenyek jelz6s6nek,

matric6j 6nak hiiinya, il I etve senil6se eseten.
22. Az elozo pontban emlitett esetekben a Kozszolg6ltat6 a tulajdonost irisban

haladektalanul ertesiti a teleptil6si szilird hullad6k elsz6llitisa megtagadis6nak ok6r6l.
A tulajdonos a meglagad6si okokat maga koteles megsziintetni vagy megsztintet6s6rSl
gondoskodni. Ha e kdteless6genek a tulajdonos a sz6llit6s meghatarozott rijabb
id6pontj6ig nem tesz eleget, a Krizszolg6ltat6 a tulajdonos koltsdg6re 6s felel6ss6g6re
a hulladek elszdllit6s6nak megtagad6sara okot ado korulmenyt megszuntetheti, vagy
m6ssal megsziintettetheti.

23. Mentesiil a Kdzszolg6ltat6 a teljesit6si kotelezettseg6t6l vis major eset6n, tov6bbe ha

az Onkorminyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitesehez olyan ritviszonyokat
/116- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a koztt/, amely a

Kozszolg6ltat6 g6pjSrmiiveinek balesetmentes kdzleked6set biaositja. A
Kozszolg6ltato a teljesit6st kizArilag szil6rd ritburkolatri, megfelel6 teherbir6sri, es

barmely idSjar6si viszonyok kozoft jerhat6 koaiton koteles biztositani. A kozirt
ideiglenes haszn6lhatatlans6ga eseten (pl. it6pit6s, ritbeszakad6rs) a kdzszolgiiltat6s
teljesit6se az Onkorminyzat altal kijelolt gyujt6pontr6l tort6nik. Az ilyen esetekben
elmaradt szillitis eset6n a Kozszolg6ltat6 az akadAly elh6rul6s6t koveto legkozelebbi
sz6llitrlsi napon koteles szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az el6zb elmaradt
sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gii teleptil6si hullad6k elsz6llit6sdra is.

24.Kozszolg ltat6 koteles a kozszolgaltatisi tevekenys6g6r6l r6szletes besz6mol6t
kesziteni, melynek r6sze a r6szletes bev6tel, kolts6g- 6s eredm6ny kimutat6s is, 6s aa
evente benytjtani az Onkorm6nyzat rdszere.

25. A szerzbd1skdtdskor a lakoss6g sajat tulajdont gyfijtoedenyzettel rendelkezik.
Elhaszn6l6d6s, rong6l6d6s, vagy eltiin6s esetin a szolg6ltatrist ig6nybevev6 k6lts6gere
tort6nik a p6tl6s.

26. A kdzszolgirltat6 torekszik arra, hogy a feladatkordbe tartozo hullad6kgazdiilkod6si
tevekenys6geket a hullad6khierarchiira figyelemmel rigy vilassza meg, hogy a Ht-
ben, illewe a hullad6kgazd6lkod6si tervekben foglalt megel6z6si, hasznosit6si es

rirtalmatlanitasi c6lkitfi z6sek teljesiilni tudjanak.
27.A kozszolgehalo a vonatkoz6 kormiinyrendeletben meghat6rozott osszegben

k6rnyezetv6delmi biaositrlst k6t vagy c6ltartal6kot k6pez, 6s ennek t6nydt az

Onkorminyzatnak, ill. a hat6s6goknak igazolja.
28. A hullad6kgazdrllkod6si kozszolg6ltatis keret6ben a kozszolg6ltat6:

a)gondoskodik a jelen szerz6desben meghatirozott hulladekgazdillkod6si
k6zszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6kok begyujt6ser6l, sz5llit6s6rol, kezel6s6r6[, es
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b) a hullad6kgazdrilkod6si kcizszolgiiltat6ssal erintett hulladekgazd6lkodilsi
ldtesitmdnyt iizemelteti, vagy a hulladek kezeles6r6l megfelel6 engeddlyekkel
rendelkezo hullad6kkezel6nek torten6 iitadiissal gondoskodik.

29. Kdzszolg5,ltato hulladdkgazdrilkodrisi kozszolgiiltat6son kiviil egyeb
hulladekgazd6lkod6si engedelyhez, illetve nyilvintartisba vetelhez kototr
hulladdkgazdrilkoddsi tev6kenyseget - a kozszolgiiltat6 hulladekgazdalkodrisi
tev6kenys6g6rdl 6s a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgilltat6s v6gz6s6nek felteteleir6l
sz6l6 korm6nyrendeletben meghatd,rozott hulladek kezel6s6nek kiv6televel - nem
v6gezhet.

30. Kozszolg6ltat6 egydb villlalkoz6si tevekenys6g folytatdsara jogosult, de az nem
veszelyeztetheti a hullad6kgazd6lkodrlsi tevekenys6g folyamatos 6s teljes koni
ell6tis6t.

31. A keresztfinansziroz6s tilalmiinak elveb6l kdvetkez6en a Kozszolg6ltat6
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltatiis ellen6rtek6nek r6sz6t kepez<i esszerii nyeres6g
nem tartalmazhatja a hulladekgazdrilkodrisi kcizszolg6ltatison kiviil es<i egyeb
gazdasdgi tev6kenys6gei krilts6geinek, rdfordit6sainak fedezetet.

32. Amennyiben a hulladdkgazdrilkoddsi kcizszolg6ltat6s k0r6be nem tartozo
tevekenys6get is vegez a Kozszolg6rltato, az egyes tev6kenys6geire olyan elktiloniilt
nyilvintartiist koteles vezetni, amely biaositja M egyes tev6kenysegek 6tl6that6s6gdt,
valamint kizfuja a keresztfinansziroz6st. A K<tzszolgbltat6 az 6ltala ell6tott egyeb
v6llalkozisi tevekenysdgek bev6teleit, kiaddsait, r6fordit6sait koteles a
hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatis bev6teleit6l, kdlts6geit6l, r6fordit6sait6l
elkiilonitetten, t6telesen kezelni 6s nyilv6ntartani.

33. A Kozszolgiltatb az iiltala ell6that6 egyeb, villalkoz6si tev6kenys6geket, a jelen
Szerz5d6sben foglaltak betart6sa mellett szabadon, saj6t kockazathra vegzi, azonban
ezen tevdkenys6gek Osszefuggo gazdrilkodisi eredm6nye nem veszelyeztetheti a
hulladekgazd6lkod6si krizszolgiltatis biztonsiget. A vellalkozasi tevekenys6gb6l
szirmazo vesztes6ges gazdrilkod6s6rt Kdzszolgiiltat6 teljes kdni helytilkissal tartozik.

34.Ha a gyrijt6ed6nyt a hulladdkgazdilkod6si kozszolgSltat6s ellitisinak biaosit6sa
celjabol kozteruleten helyea6k el, a hulladek a gyiijtoed6nyben torteno elhelyezdssel a
kozszolg6ltat6 birtok6ba es a Koordin6l6 szerv tulajdon6ba keriil.

35. A kozszolg6ltat6 torekszik arra, hogy a kdzszolgiitztirs kdrebe tartozo hullad6k a
k6pz6des helyetol az elerhet<i leggazdas6gosabb m6don es legrcividebb id6n beliil
keruljon hasznosit6 vagy irtalmatlanit6 letesitm6nybe.

36 A k6zszolgriltato a Polgiri Tdrvenykcinyvben meghat6rozottakon trilmen6en a jelen
szeru6dest akkor mondhatla fel, ha
a) az Onkorm6 nyzat a jelen szerz6desben meghat6rozott k6telezettsdget - a
kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellenere - stlyosan megsdrti, 6s ezzel a kiizszolgiltat6nak
k6rt okoz, vagy akadAlyozza a hulladekgazd6lkodiisi k6zszolgiltatis teljesit6set; vagy
b) a hullad6kgazdrilkodisi kdzszolgriltat6si szerzcid6s megkdt6set k6vet6en hatilyba
lepett jogszab6ly a hullad6kgazdrllkod6si kozszolg6ltat6si szerzodes tartalmi elemeit
ugy viitoaala meg, hogy az a kdzszolg6ltat6nak a hulladekgazd6lkoddsi
kozszolg6ltatSs szerz6desszerii teljesit6se k6r6be tartoz6 lenyeges es jogos 6rdekeit
jelentos m6rt6kben s6rti.

37. A jelen szerz<id6s megszfin6se vagy megsztintet6se eseten, tovribbri ha a kdzszolg6ltat6
a szerz<id6s id6tartama alatt elvesziti hullad6kgazdrilkodrisi kozszolg6ltat6si
engedelyet, illetoleg az lqir, vagy a hatoseg visszavonja a k0zszolg6ltat6 min6sit6s6t,
illet6leg az lejir, rigy a kozszol gilltatd' az uj kozszolg6ltat6 kivilasa6s6ig, de
Iegfeljebb 6 honapig a hulladdkgazditlkodiisi kozszolgAltatast v6ltozatlanul ell6da.
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38.Ha a jelen szerz6d6st a krizszolgiiltato felmondja, az onkorminyzat haladektalanul
gondoskodik az i\ kozszolgiitat6 kiv6lasa6s6r6l.

tiwf6lszoleilat

39. A k<izszolg ltato az ingatlanhaszn6l6 hullad6kgazdilkodisi k6zszolgiiltatdssal
kapcsolatos bejelenteseinek int6z6se, panaszainak kivizsg6ldsa, orvosl6sa 6s a

kozszolgiiltatassal kapcsolatos altalanos tdjekoaatrisnyujt6s biztositesa erdek6ben
ilgyfdlk6pviseletet biztosit a Bonyhidi Virosh6za Ugyf6lszolgilati lrodijriban
(Bonyh6d, Szechenyi tir 12.). Tovtibbi munkaid6ben hivhat6 iigyf6l s zolgiiati
telefonszdmot 6s honlapot is koteles tizemeltetni.

40. A kcizszolgiiltat6 az iigyfelszolgilat keret6ben a fogyasaov6delemrol sz6l6 tOrvenyben

meghatirozottakon tulmenoen
a) a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatdsi tev6kenyseg min6sit6ser6l sz6l6
torvenyben meghatiirozott min6sitesi engedelyt,
b) az alkalmazott hullad6kgazdilkod6si kdzszolgriltat6si dijakat,
c) a kdzszolg6ltat6si teriiletre vonatkozo adatokat,
d) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, informilci6kat, valamint
e\ az alviilalkoz6ra vonatkozo kozerdekti adatokat - ha a kozszolg6ltat6 alvillalkoz6t
alkalmaz -,
f) az irltala megkotott hullad6kgazd6lkodisi kdzszolgiltat6si szerz6d6st 6s annak
modosit6s6t az ngyf{lszolgitlatrin 6s a honlapj6n mindenki szAm ra ingyenesen

hozziiferhet6ve teszi.

Nvilvintartis. adatszolsdltatds

4l.A hullad6kgazd6lkodisi kdzszolgiltat6s kor6be tartozo hulladekkal kapcsolatos
nyilvdntart6si 6s adatszolgriltatasi kdtelezetts6gek teljesit6s6rol a kozszolg6ltat6
gondoskodik. A kozszolg6ltat6 a hullad6kkal kapcsolatos nyilviintartiisi es

adatszolgriltat6si kotelezetts6gekrol sz6l6 kormdnyrendeletben meghatarozott m6don
6s tartalommal, a tev6kenys6g6vel 6rintett hullad6kr6l tipus szerint nyilv6ntarttist
vezet. A nyilvintart6st a hulladekjegyz6kr6l szol6 miniszteri rendeletben
meghatilrozott azonosit6 k6dok alapjrln kell vezetni. A nyilv6ntart6st, i.izemnapl6t,

bizonylatot a kdzszolgiltat6 legal6bb 5 evig - vesz6lyes hulladek eset6n 10 evig -
megorzi. A kozszolgiltat6 a nyilv6ntartis alapjrin a hullad6kkal kapcsolatos
nyilvrintartisi 6s adatszolgaltat6si kdtelezettsegekr6l sz6l6 korm6nyrendelet szerint a
komyezetv6delmi hat6signak adatot szolg6ltat, tovibbi nyilv6ntart6s6t a hatos6g

felhiv6sa eset6n a hat6sig rendelkez6sere bocsiitja.

Biztositis

42.Kozszolgltat6 a tevekenys6g6vel okozhat6, el6re nem l6that6 kdrnyezeti kdrok
felszimol6siit lehet5v6 tevS finansziroz6s biaositrisa 6rdek6ben legakibb, 10.000.000
Ft/ker 6s legal6bb, 25.000.000 Ft/6v kifizet6si limit osszegii kdrnyezetvedelmi
biztositest kdt.

Elkiiltinitett hullad6keviiit6s
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43. A kozszolgitltat6 az elktilonitett hullad6kgyiilites osztonzese erdekeben a lakossiigot az
elkiilcinitett hulladekgyiijtes felteteleir6[ a kozszolgiiltat6 hulladekgazd6lkodrisi
tev6kenys6ger6l 6s a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6s vegz6sinek felt6teleirol
sz6l6 korm6nyrendeletben meghat6rozott m6don t6j6koaatja.

44. Kbzszolg|ltat6 biaositja az elki.ilonitett hulladekgyujtest az elkUlonitett
hullad6kgyujtis r6szletes szabiilyairol szol6 miniszteri rendeletben meghat6rozottak
szerint.

45. Kdzszolg6ltato az elktilonitett hulladdkgyujt6si rendszerr rigy alakitja ki, hogy
a) legalibb a telepiilesi papir-, , miianyag-, f6m- es tiveghullad6k elkiil0niten gyujtese
biaositott legyen, melybol kizitril,lag az iiveghulladek gyr.ijthetS gyrijt5 ponton, a tobbi
hiahoz men6 gyfljtesi rendszerrel;
b) a lomhulladek iitvetel6nek, osszegyiijtesenek 6s elszdllitiis6nak 6vi egyszeri
megszervezdse biaositott legyen;
c) a zclldhulladek elhelyez6se legalibb a hulladekudvarba vagy egyeb gyiijtohelyre,
hulladdkkezel6 l6tesitmdnybe tdrten6 besztillit6ssal, a jelen szerz6ddsben
meghatarozott felt6telekkel biaositott legyen.

Alvillalkoz6k

46. A kdzszolgbltat6 a hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltatrlsi szerzod6sben meghat6,rozott,
tov6bb6 a Ht-ben, illetve a hulladdkgazd6lkod6si tervekben rogzitett celok eler6se
6rdek6ben a hulladekgazdrilkodisi kozszolg6ltatis ell6tis6ra alv6llalkozot vehet
igenybe.

6nko rm6nvzat kiitelezetts&ei

47 . Or*orm|nyzat kOteles biztositani:
a) a kozszolgi tat6s hat6kony es folyamatos ellet6s6hoz a kozszolg6ltat6 szamira
sziikseges inform6ci6k szolgiiltat6Lsit, a Ht. 35. g g) pontjriban foglaltakra tekintettel;
b) a kdzszolghltat6snak a telepi.ilesen v6,gzat m|s kdzszolg6ltatiisokkal val6
6sszehangol6s6nak el6segites6t;
c) a teleptil6si ig6nyek kiel6git6sere alkalmas hulladek gyffjtesire, szrlllit6s6ra,
kezeles6re szo19616 helyek es l6tesitm6nyek meghatiroz6s6t, valamint
d) a kozszolg6ltat6 kizir6lagos kozszolgiltatisi jog6nak biaosit6s6t az
dnkorm6nyzati tulajdonban lev6 hullad6kgazdrllkod6si l6tesitmdnyek vorx1k6z4s6ban.
e) a telepiiles kozszolgriltatis igenybevetel6re kdtelezett ingatlanhaszuil6i
vonatkozis6ban a kozszolgaltatiis elkitasahoz kapcsol6do nyilvrintartis (pl. n6v- es
cimj egy z|k) itadAsdra, adategyezet6sre,
f) kedvezm6ny, mentesseg eset6n annak alapjrlul szolg6l6 adatok iitadiisri!
d a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyiijt6sdre, szrillirisiiu-a, kezeldsdre
smlgrilo helyek es letesitm6nyek mcglatArozitsitt. Erurek keret6ben kijel<ili - a
KOzszolg:iltat6val egyeztetve - azokal a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arr4 hogy a
kdzszolgeltat6 etvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingaflanhaszrilokt6l, mely
ingatlanokhoz a KdzszalgAltzt6 iital alkalmazoft gepjrirmflvel nem tud behajtani,
h) a hulladekszillit6 jirmfi szirruira megfelel6 ftviszonyok biztosihsat, (kiiklnos
tekintettel a tdli h6- 6s sikossig-mentesitesre, valamint a kdzrit iirsz€lv6nyebe bel6g6 fa.igak
levigrisriLra.),
i) a kcizszol giitatAsi szerziidbs kdzzetetel6t a helyben szokisos m6don,
j) azelhilonitetthullad6kgyiijt6sirendszerhelyifelt6teleinekmegszervezesdt.
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48.A hulladdkgazdilkod6si kcizszolgiltat6s teljesit6se kiz r6lag tdrvinyben vagy
korminyrendeletben, illetve az onkormenyzati rendeletben meghat6rozott esetekben

sztineteltethet6 vagy korlatozhato
49. A jelen szerz6d6st az Onkorm6nyzat a Polg6ri Torvenykcinyvben meghat6rozott

felmond6si okokon kivi.il akkor mondhatja fel, ha a kozszolgAltato:
a) a hulladekgazdalkodrisi kozszolgriltatiis ell6t6sa sor6n a kOmyezet vedelm6re
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a rd vonatkoz6 hat6srigi dont6s el6ir6sait stilyosan
megs6rtette, es ennek t6nyet a bir6siig vagy a hatosig joger6sen megiillapitoua,
b) a szerz<idesben meg6llapitott kotelezettseget neki felrohat6 m6don srllyosan
megs6rtette, vagy
c) nem rendelkezik a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltatSsi tevekenys6g min<isitesdr6l
szol6 tdrv6nyben meghat6rozott min6sit6si engedellyel, illetve megfelelosegi
v6lem6nnyel.

50- A felmond6si id6 6 honap - kiv6ve a megfelel6segi velem6ny hirinya alapj6n tort6n5
felmondris esetet, amikor a felmondisi id6 30 nap - amennyiben a szerz6dds hat6rozott
idejii lejart6ig m6g ennyi h6tra van. A felmondiisi id6 alatt a kozszolgdltato a
hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul ell6tja.

51. Megrendel6 r6szdrcil a jelen Szerz6d6s tekinteteben rendkiviili felmondisi oknak
min6stll ktil<inosen, ha K6zszolg6ltat6
a) a Szerz6desben foglalt kotelezetts6geit ismetelten 6s neki felrohat6an megszegi,

b) ellen a Szerz6d6s megkotese el6tt bir6s6g 6ltal elrendelt csod vagy felszimol6si
elj6ris indult, illetve az eljri,r6sr6l a Megrendel6t nem t6jekoaatta" vagy nem

thj6koztatja,
c) ado, illetek-, v6m- vagy tirsadalombiztosit6si j6rul6k tartoz6sa tobb mint 12

h6napja lej6rt, es ennek megfizet6sere halaszt6st nem kapott,
d) Megrendel5 ellen6rz6se sordn, bizonyitottan hamis adatot szolgeltat, vagy hamis
nyilatkozatot tesz,
e) a kdzfeladat ell6tris6t szzbiiyoz,b, gazati jogszabitlyokban el6irt kotelezettsegeit
neki felr6hat6 m6don srilyosan megszegi.

52. A szerzodds felmondisa eset6n az Onkorm6nyzat k6pvisel6+estiilete intezkedik a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltates elletesinak biaositds6r6l.
53. A szerzodes megsziinese eseten a kozszolg6ltatis etl6t6s6val kapcsolatos, folyamatban

lev6 iigyek iratait 6s nyilviintart6sait a kozszolg6ltat6 az Onkormd nyzatnak a

szerz6d6s megsziinese napjin 6tad1a.

54. Az Onkorm enyzat a birtok6ban l6v6 6s a hullad6kgazdrilkodisi kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait es nyilvintart6sait az uj
hullad6kgazdilkodirsi kozszolg6ltatisi szerz6des hatilyba lep6senek napjdn az uj
kozszolg6ltat6nak 6tadja. Az ugyfdllistdt a szerzodds hat6lyba lepdse eltitt 7 nappal

Onkorm6nyzat megktildi a Kozszolg6ltat6nak, melyben az alirbbi adatok szerepelnek:
n6v, cim, ed6ny m6rete.

55. Onkorm6nyzat v6llalja, hogy a t6li id6szakban gondoskodik a j6ratttvonalak sikossig
mentesit6s6r6l 6s h6 eltakariteser6l.

Z516 rendelkez6sek

56. Az 6llami hulladekgazdrilkodrisi kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelol6s6r6l, feladatkorer6l, az adatkezeles modjrirol, valamint az adatszolgaltatiisi
kdtelezetts6gek reszletes szab6lyair6l szolo 69/2016. (IIL 31.) Korm. rendelet 4. $

(l H2) bekezdese alapjrin a szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkodtisi
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kozszolgriltat6s teljes kozvetlen kolts6ge megt6rit6sre kerul, igy a haszonanyag
6rtdkesiteser<il a Koordiniilo szerv gondoskodik lgy, hogy a kozszolg6ltato
valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt szervezetnek
6tadni. A haszonanyag-6rtekesitesb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

57. A Koordinil6 szerv a jelen hulladekgazdilkod6si kozszolg6ltat6si szerzodes Ht. 9218.

$ (2) bekezdes szerinti megfelel6seget vizsgdlja.
58- Felek a lelen szerz6d6st m6dositjik, amennyiben jogszab6ly-v6ltoz6Ls aa szi.iksegesse

teszi.
59. Jelen szerz<id6s modosit6sa 6s megszfintet6se csak ir6sban 6rv6nyes.
60. A felek kozotti jogviszonyban a hatiilyos jogszab6lyok, a jelen szerz6d6s

rendelkezesei, M egyeb szakmai szab6lyok 6s a szakma 6ltal 6ltal6nosan elismert
szakmai szokdsok ir6nyadoak, a jogforriisok titkozese eset6n a fenti sorrendben
el6rdbb 6l16 els6bbs6gevel.

6l . A jelen szerz<id6s minden eleme es r6szlete nyilv6nos.
62. Kbzszolgbltat6 kiiteles a k6rnyezetv6delmi szempontokat messzemen6en figyelembe

venni.
63. Az Onkormanyzat a hulladdkgazd6lkod6ssal kapcsolatos feladatok ell6t6s6t jogosult

ellen6rizni.
64. A lakossig t6j6koztatrisa 6rdekeben a jelen hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si

szerzrides kozzet&el6rol Megrendel6 gondoskodik.
65. A felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerzod6s teljesit6sevel kapcsolatban

felmerult jogvit6juk elbir6lisri,ra - hat6skort6l ftigg<ien - a Megrendelo szdkhelye
szerinti magyar biros6g kiz6r6lagos illet6kesseget kotik ki.

66. Amennyiben a jelen szerz6d6s valamely r6sze utobb 6rvenytelennek bizonyulna, tgy a

felek a szerzrid6s egyeb r6szeit ervenyesnek tekintik 6s az drvenytelenseg miatt kies6
r6szt olyan rendelkez6ssel p6toljdk, mely legink6bb megfelel a felek eredeti
szerz6deses akarat6nak.

67. Felek a jelen szerz6d6st, mint akaratukkal egyezot irjiik al6.
68. Kisdorog Kozs6g Onkorm nyzata a 1212017. GV.lg.) szbmi hatirozztdval hagya

j6v6
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l. szf mri mell6klet:

TELEPTJLES NEVE: Kisdorog

I.) A ktizszolgiltat6 kivdlasztfsir6l 6s a hullad6kgazdilkod{si kiizszolgdltatrisi
szerz6d6sr6l sz6l6 317 /2013. (Vm. 28.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezd6se szerinti
trlj6koztatds:

a) a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatiisba (a tovibbiakban: kozszolg6ltat6s) bevont teriilet
telepiil6si, foldrajzi 6s az OHKT-ben meghat6rozott kozlekedesi jellemz6i: a teriilet
domborzata alapvet<len dombvid6ki, telepill6s jellege falusias.

Teriilete: 20 km2
A kdzszolgiltatisi teriilet hatirai:

Az utak mindenhol burkoltalq de nehol nagyon keskenyek, sok a bel6g6 69, egyes utc6kban
nem lehet megfordulni, ez6rt sokat kell tolatni a jirm[ivel.

l. Telepiil6s kozszolg6ltat6sba bevont beltertilete: teljes
2. Teleptil6s kdzszolg6ltat6sba bevont kiiltertilete: Juh6puszta, L6szl6major, Ordog-malom

b) a kozszolg6ltatessal erintett teriilet lakoss6ghnak szfuma az utolso lez rt 6s el6rhet<i,

Ktizponti Statisztikai Hivatal 6ltal kdzdlt adatokkal: 738 fo (Lak6n6pess6g 2015.01.01-6n)

c) a kdzszolgiltat6s megkezd6s6nek tervezett id6pontj6t es a kozszolgriltat6s ell6t6s6nak
teryezelt id6tartama :

o Kezd6s idSpontja: 2017. m6jus 1. napj6t kovet6 els<i sz6llit6si napon
o Szerz6d6s id6tartama: 2017. m6jus 1. napjdt6l kezd5dSen l0 6we

d) a telepiilesi dnkorminyzati rendelet szerinti helyi szab lyozAs {6bb jellemz6i: Kisdorog
Kozseg Onkormfnyzat Kepvisel6-testiilet6nek 5-2013. (\{I.5.) onkorm6nyzati rendelete
szerint

e) akdzszolgiitat6s kdr6be tartoz6 hulladek v6rhat6 mennfsege, fajt6ja 6s 6sszet6tele:

I{itztutisok szirma: 234 db
Gazd5lkod6 szervezetek sz6ma: 2 db

80 liter 120 liter 120liter 240 liter 1.100

Kisdorog 3 233 724 7 3

N__--:-

Heti egyszer tortinik a telepiilesi szil6rd hulladek elsz6llit6sa.
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2016. szeptember h6nap

Telep0l6s

Hullad6kmennyis69 (kg)

EWC: 200301 EWC: 150106 EWC: 150107 EWC: 2q)201 EWC: 200307
egyib, telep lisi vegyes szelekAv 0veg csomogoldsi Ztildhullodik Lomhullad€k

Kisdorog 13008 636 300-400* 0 6692

Hullad6kudvar a teleptilesen nem iizemel, a szolgeltat6st igenybe vev6k a Bonyh6di
hulladekudvarba (7150 Bonyhrid, Gyir utca 7512 hrsz.) szrillithatjdk be azon hullad6kaikat,
amit a hullad6kudvar fogadni tud.

A teleptl6s lakosai r6sz6re ig6nybe vehet6 hullad6kudvan6l a kdzszolgaltat6 a helyben szokisos
m6don 6s honlapjiin t jfikodatAst nyujt. A hullad6kudvarban elujtlett egyes hullad6koka 6s a
hullad6kudvar ig6nybeveteli m6djiira vonatkoz,6 t j|koilatAst a K6zszolgriltat6 a honlapjrin es a
hullad6kudvarban ki)zzdeszi.

A Kdzrzolgeltat6 a hullad6kudvar iizemeltetesi szabilyzzlAban meghatfuozzz a term6szetes szem6ly
ingatlanhaszuil6 iiltal a hullad6kudvarban elhelyezhet<i hullad6kok mennyis6g6t. A term6szetes
szem6ly ingatlanhasmil6 e jogin csak fgy gyakorolhatja, ha a hullad6kmzd:ilkod,lsi k<izszolgrilta&isi
dijat megfizette

Az edenyzetben gyujtott vegyes h6ztart6si hulladek mellett a hr{,ztart6sokt6l elszallitando M
elkiilonitetten (sarga fedelff) eddnyben, vagy 6tl6tsz6 zs6kban vegyesen gyujtdtt papir-,
mfianyag-, f6m-, ill. tersiton csomagol6si hulladdkok ket heti gyakorisAggal. A lomtalanit6s
6vente egy alkalommal kell biaositani.

II.) A hullad6kgazdilkoddsi kiizszolgdltatds keret6ben a kiizszolgdltat6 kiiliiniisen az
aldbbiak szerint ldtja el feladatdt, itt. az atdbbi szolgiltatdsokat kiiteles elv6gezni:

a) Az ingatlanhaszniio 6ltal a kozszolg6ltat6 a gy(jtoed6nyben gyiijtott teleptilesi hulladdkot
az ingatlantulajdonost6l itveszi 6s elszdllitja - ide6rtve a haztart6sban kepz6d6 vegyes
hulladdk, illetve az elkiilonitetten gyiijtott hulladek elszallit6s6t is - az l. szakaszban
meghatdrozott gyakoris6ggal. A gyiijtciedeny iirit6se az egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ea
a tenilet foldrajzi, forgalmi lehet6segei nem teszik lehet6v6, kijelOlt gyiijt<ipontr6l - a
kozteriileten tortdnik.
A gyiijt<ied6ny tartalm6t meghalad6 teleprildsi hulladdkot a kdzszolg6ltat6 emblemrij6val
ell6tott tobblethulladekos miianyag zsiikokban is ki lehet helyezni a gyiijt6s napj6n az ed6ny
melli. A Kozszolgiltat6 k6teles gondoskodni az NHKV Zn. iltal kisziimlii.zott dij ellen6ben a
szolg6ltat6st igenybe vev6k rdszdre a miianyag zsekok biaosites6r6l, melynek elszrillit6si

Az iiveg hulladekokat 1 db gyiijt6ponton 1.100 literes kontenerben kell gyiijteni. Az urit6s

Az tiveggyffjt6 kont6nert kdzszolgdltato teitdsmentesen haszniilatba kapja.

havonta tort6nik.
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koltseg6t a zsak 6ta taftalmazza Tobblethuuaddkos zsekot az iigyf6lszolgdlaton
jegyzi5konyvez|,s mellett vehetnek 6t a lakosok.

b) A lomtalanit6s korebe tartoz6 nagydarabos hullad6kot az ingatlantulajdonost6l 6vente egy

alkalommal ingyenesen 6tveszi 6s elsz6llitja, a koztertiletet feltakaritja.

c) Gondoskodik az elszSllitott hulladek kezel6s6nek megold6s6rol.

d) Hiu,hoz men6 szelektiv csomagoldsi hulladdk gy'r.ijt6s biztositrisa (kiilon dijaz6s nelktil) az

I. szakaszban ismertet€tt gyakoris6ggal, siirga fedelfi gyujtSedenyben, ill. etl6tsz6 miianyag
zs6kban. A zsiikot az ingatlanhasznil6 biaositja.

e.) Az elkiil6nitetten gyujtdtt hullad6k - pl. csomagollsi hultadlLk, zoldhullad6h stb. - a kozszolgdlbt6
6ltal iizemeltetett hullad6kgyiiijt6 pontra, hullad6kgyiijt6 udvarba iirveteli helFe, vagy a

k6zszolgriltatiis k<ir6be tartoz6 hullad6kot kezel6 hulladdkkezel6 l6tesitm6nybe is szi'llithat6, es ott a
jogosultnak ritadhat6, vagy kiildn gyiijt6edenyben elhelyezhet6.

f.) A h|zhoz men6 elktildnitett gytijtesi rendszerben nem gyiijtott i.iveghullad6k gytijt6s6re

kont6neres szigetet iizemeltet Kozszolgiiltato azl. szakaszban ismertetett helyszinen, legalabb

4 hetente t6rt6nd i.irit6ssel.

g.) a Kozszolgriltat6 koteles gondoskodni a kozintezm6nyelg vrillalkoz6sok telepiil6si
hullad6kinak elszillit6sdr6l heti, igeny eset6n siirfibben t6rteno gyakoris6ggal.

h.) Az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Kozszolgrihat6si Tervben (a tovribbiakban: OHKT)
foglaltaknak megfelel6en kell a kozszolg6ltatest ell6tni.

Jdratszedt! si nap'. szerda
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