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(tovabbiakban Krizszolgdltat6)

kozott, a mai napon M alibbiakban meghatiirozott felt6telekkel.

L Az Onkornuiny zat jelen nyilv6nos szerzodest kdti a Kozszolg6ltat6val, hogy Kisvejke
telepiil6s kozigazgatisi tertileten folyamatosan 6s teljes k6rffen ell6ssa a telepiildsi
szilard hullad6kkal kapcsolatosan a hullad6kgazdrilkodAsi kdzszolgiltat6si feladatokat.
A krizszolg6ltat 6st az Orszfugos Hulladekgazd6lkodisi Kozszolg6ltat6si Tervben (a
tov6bbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelel6en kell ell6tni.

2. A Kozszolgiltato e tev6kenys6g6t a vonatkoz6 jogszab6lyok alapj6n, az egyes
ingatlanok haszn6l6inak jav6ra 6s k6ltseg6re v6gzi.

3. Kozszolg6ltato hullad6kgazd6lkod6si tevekenys6get a hullad6krol sz6l6 2O12. 6vi
CL)OO(V. tdrveny (tovAbbiakban: Ht.) illetve e torv6ny felhatalmazbsa alapj'n
kihirdetett jogszab6lyok riltal szabilyozott helyi kozszolg6ltat hskdnt vdgzi.

4. Kdzszolgiitat6 nyilatkozik, hogy v6llalja a megiel6lt kdzszolgiltatirs teljesit6s6t, annak
a hat6lyos jogszab6lyokban figzitett felteteleivel, a sziikseges engedelyekkel
rendelkezik, nyilatkozik tov6bb6, hogy a kozszolgAltat6son kiviili tev6kenys6gei nem
vesz6lyeztetik a jelen kozszolg6ltatasi szerzrid6sben v6llalt kdtelezetts6geinek
teljesit6set.

5. A Kcizszolgiltat6 a k0zszolg6ltat6s kor6be tartozo hullad6k kezel6sere az alirftbi
l6tesitmenyeket veszi iginybe:

o Pecs-Kokeny Region6lis Hullad6kkezel6 Kozpont (Kokdny 057/a,0571b, O59la,
0591b, 06319, valamint Szilv6s 021/a" 0271b 6s 02llc hrsz.)

. Bonyh6di hullad6kudvar (Bonyh6d 7512 hrsz.)
6. A szerzbd6 felek rdgzitik, hogy a jelen szerz6d6sben rogzitefi Kdzszolg6ltat6ra

vonatkoz6 jogok gyakorl6set 6s kotelezettsegek teljesit6set Kisvejke telepiil6s teriilet6n
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kizirolag Kozszolg6ltat6 jogosult ell6tni. Jelen szerz<id6s tertileti hat6lya kiterjed a

telepii16s teljes k6zigazgatasi tertilet6re.
7. Akdzszolghltatasi tev6kenyseg v6gzesenek 6s ajelen szerz6d6snek az idbtartama:2017.

mijus 1. napjdt6l 2027. Aprilis 30. napjiig terjed6 id6re szol, tekintettel a Ht. 33. $ (2)
bekezd6sere. A szerz6d6s 2017. mrijus 1. napjrln l6p hat6lyba. Els6 sz6llit6si nap a

szerzi5d6s hat6lybalepes6t kovet<i elsS sz6llit6si munkanap. Felek a szerzodds hat6lyba
l6pesekor megl6v6 sz6llit6si nap(ok)hoz kepest eltdro sz6llitdsi napokban is

meg6llapodhatnak, tovibb6 a v6ltoz6sr6l Kdzszolg6ltato megfelel<i id6ben 6s m6don
t6j6koaatja a lakoss6got.

8. A kozszolgiltatdssal 6rintett terulet 6s tevekenys6g sajiitossirgait, a szolg6ltatAs

teleptil6s specifikus meghat[,roz6siit a jelen szerz<ides ]. melldklele tarlaln,azza.
9. A jelen hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgiiltatiisi szerz6d6s al6irrisrinak feltetele, hogy a

kozszolgiltat6 rendelkezzen a kdvetkezS feltetelekkel, melyet kdteles a szerz6d6s teljes
idotartama alau is folyamatosan fenntartani:
a) a kozszolgiiltat6s ellitiis6hoz sz0ks6ges hat6s6gi engedellyel rendelkez6 6s megfelel6

miiszaki 6llapotban levS j6,rmiivekkel, g6pekkel, berendezesekkel 6s eszk6zokkel,
valamint olyan - tulajdon6ban, kezeles6ben vagy berlem6ny6ben lev6 - telephellyel,
amely alkalmas a kozszolg6ltat6s v6gz6s6hez saikseges jirmiivek, g6pek,

berendezdsek es eszkozok t6rol6s6ra, tiszitis6ra, fen6tlenit6s6re 6s mtiszaki
ellen6rzes6re,

b) olyan felszerelesekkel 6s eszkozdkkel, amelyek a k zszolgiltatirs keret6ben ellitni
szhnddkozott tevdkenys6g gyakorldsa sor6n esetlegesen bektivetkez6 kdrnyezeti
kl,rok azonnali beavatkoz.6st ig6nyl6 elhririt6s6hoz sziiks6gesek;

c) a k6zszolg6ltat6s elletiis6hoz szrikseges l6tsz6m[ - 6s a vonatkozo jogszab6lyok
el6ir6sainak megfelel6en k6pzett - szakemberrel;

d) a kornyezew6delmi hatos6g aital kiadott minSsit6si engedellyel;
e) aHt.32lA. $ (1) bekezd6s f) pontja szerinti megfelel6segi velem6nnyel.

Kozszolgiiltat6 a szerzod6s aliirhs|val nyilatkozik arr6l, hogy a jelent pontban foglalt
valamennyi felt6telt teljesiti.

A kiizszolqiltatis finanszirozdsinak elvei 6s m6dszerei

10. A szolgiltat6si dijat, a dijalkalmaz6si felteteleket, a dijmegfizetes rendjet, a

kdzszolg6ltat6si dij felosaisinak elvet a Ht. 88 $ (3) bekezd6s bh) pont szerinti
miniszteri rendelet 6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

11. A kdzszolgiltat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij megrillapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (III 28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en
tort6nt.
Az ingatlanhasznal6k 6ltal fizetendS iirit6si dijak:

- Lakoss6gi dijak:
60 literes ed6ny: 177,- Ft + Afa*
80 literes ed6ny. 221,- Ft + Afa-

120 literes eddny:327,- Ft + Afa

+a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6inga ant egyed{iLl ds dleMlelszerffen hasadl6
termiszetes szemdly ingatlanluszruilo r6szdre, a telepiilesi dnkornihyzat 6ltal kiadott igazoles ahpjiin.
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T<,bblethullad6k gyfijtes6re szolg6l6 zsitk 6r a. 3 6 l,- Ft+Afaldb.

- Gazdilkodo szervezetek 6ltal fizetend6 diiak:
120 literes ed6ny. 364,- Ft + Afa
240 literes ed6ny: 693,- Ft+Afa
770 literes edeny: 2.334,- Ft+Afa
I 100 literes ed6ny: 3.334,- Ft+Afa

int6zm6nyek diia:
120 literes edeny: 321 ,- Ft + Afa
240 literes eddny: 654,- Ft+Afa
770 literes eddny: 2.098,- Ft+Afa
I . 100 literes edeny: 2.998,- Ft+Afa

Az rilfami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ell6t6s6ra letrehozott szeryezet
kijelcileserol, feladatkdr6r6l, az adatkezeles m6djrirol, valamint az adatszolg ltat si
kdtelezetts6gek reszletes szabdlyairol sz6lo 6912016. (IIL 3l.) Korm. rendelet 1l_

$ (l>(2) bekezdese alapj6n:
(1) A Koordinil6 szerv (NHKV Nemzeti Hulladekgazd6lkoddsi Koordinil6 6s
Vagyonkezel6 Ziutkdr$en Miikddo R6szvenyt6rsasdg) kozszolg6ltat6si dijaka
vonatkoz6 szamlekat a rendelet 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6s alapjin
illitja ki
(2) A kdzszolgriltat6 hi6nyos vagy k6sedelmes adatszolgilltat6sa esetdn a Koordiniil6
szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltatrissal 6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a
Koordinilo szerv iiltal legut6bb kiszimlirott k6zszolgiltatiisi dijr6l rillit ki szAmlirr.. Az
ezzel dsszeftiggesben keletkez6 dijkorrekci6 eseten minden helytrill6si k6telezetts6g a
krizszolg6ltatot terheli. Az igy keletkez6 kozszolgriltat6si dijki.il<inb6zet pozitiv
merleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgiiltat6nak fizetend6 esed6kes szolg6ltatrisi dijba
besz6mitja.
(3) A kcizszolgriltat6 hi6nyos vagy helyelen adatszolg6ltat6s6b6l ered<i, a Koordin6lo
szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kirillitott sziml6kkal kapcsolatos
valamennyi kcivetkezmdny6rt a kdzszolg6ltat6t terheli felel6ss6g.
(4) A Koordinal6 szerv a rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6sbol
kiindulva megiillapitja azon ingatlanok kclret, amelyre nincs k0zszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgiitat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesites tort6nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen
adatot kemi az illetekes hat6segt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
hiiinyz6 ingatlanok 6s szi.ikseges adataik meg6llapit6sa erdek6ben.
(5) A (4) bekezdes alapj n rogzitett ingatlanok adatait a Koordinilo szerv megkiildi a
kozszolgiltat6nak, es felhivja a kozszolgiltat6t, hogy a meghildritt ingatlanokon
vegzetl szolgiltat6s6nak megfelel6en korrigrilja a rendelet 20. $ (1) bekezdis szerinti
adatszolgiltatist legkes6bb az drtesites kdzhezv6telet kovet6 8 napon beltil.
(6) Az (5) bekezd6s szerinti korrekci6t k6vet6en - a kilzszolgitltat6 elteni
adatszolg6ltatiisa hiriny6ban - a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat isi dilat az
ingatlantulajdonosnak sz6ml6zza ki.
(7) A Koordin6lo szerv a kisziml|zott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hataridon beliil ki
nem fizetett kdzszolgdltatiisi dij behajtrlsa 6rdekeben int6zkedik.



13. A hullad6kgazdrilkodrisi ktizszolg6ltat6si dr1 tarldm,,a a hulladekgazd6lkod6s, igy
ktilondsen a gyiijtes, szrillitis, kezeles, 6rtalmatlanites, ill. a jogszabirlyok 6ltal
meghat6rozott valamennyi tevekenys6g valamennyi dij6t es koltseget.

14. Az elhagyott hullad6k, a vesz6lyes hulladek es az elektronikai hullad6k, vagy egyeb, a

kozszolg6ltat6s keret6ben el nem sz6llitand6 hullad6k gyujt6si m6djer6l, elsz6llitis6r6l
6s annak ellen6rtek6r6l a felek ktilon, ir6sban 6llapodhatnak meg,

15. A Kozszolg6ltat6 reszere a kozszolgiitathsi szerz6desben r gzitetl feladatok elliit6sdert
a Koordin6lo szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatiisi dij meg6llapit6s66rt
felel6s miniszter iiltal meghatdrozott szolgeltatiisi dijat fizet.

A kiizszolqiltat6 kiitelezetts6sei

16. A kozszolg6ltat6 feladata a kornyezetv6delmi el6iriisok megtart6sa mellett a telepiil6si
hulladek ingatlanhaszndl6kt6l torteno gyujtdse, elsz6llitisa hulladekkezel6
letesitmdnybe, illetve a szolgiltat6s folyamatossriginak biaosit6sa.

t 7. Kozszolg6ltat6 kdteles biaositani:
a) A kozszolg6ltat6s folyamatos es teljes koni ell6trlsrit oly modon, hogy a teleptilesi

vegyes hullad6k es az elkiilonitetten gytijtott hulladek osszegyiijteset 6s

elsz6llit6srlt a telepiildsen az !. szirmt mellekletben meghatiirozott gyakorisaggal
6s menetrend szerint 06 6r6t6l 19 6r6ig koteles elv6gezni. A gyfijt6ed6ny iiritese az

egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ezt a teriilet 6ldrajzi, forgalmi lehet6s6gei nem

teszik lehet6v6, kijelolt gyujt6pontr6l - a kozteriileten tort6nik. A Kdzszolg6ltato
koteles gondoskodni az NHKV Zrt. iltal kiszdmldzott dij elleneben a szolgiiltat6st
ig6nybe vev6k rflsz{re az ellirt tipusir tdbblethulladek gyrijt6 zs6kok biztosit6s6rol.

b) A kiiiritett ed6nyzetet tgy kell visszahelyezni a kdzteriiletre, hogy az az fttest, ill.
kocsi behajt6 forgalm6t ne akadhlyozza.

c) Az elkulonitetten gyrijtdtt zoldhulladek, illetve egy6b hulladekfajta a

kozszolgiltat6 6ltal iizemeltetett hulladekgyrijt6 pontr4 hullad6kgyujt6 udvarba,
6tv6teli helyre, vagy a k6zszolgilltat6s kor6be tartoz6 hullad6kot kezel6
hullad6kkezel<i l6tesitm6nybe is sz6llithat6, es ott a jogosultnak 6tadhato, vagy
ktilon gytijt<ied6nyben elhelyezhet6.

d) Az elhilonitett hulladekok sz6llit6sa m6s napon is tortenhet, mint a vegyes
hulladdk szallit6sa.

e) A hulladdkgazdrilkodisi kdzszolgeltat6st a Kdzszolghltalo zArt rendszerfi
jrirmiivekkel koteles v6gezni.

f) Evente egyszer lomtalanit6st vegez, melynek keret6ben a szab6lyszenien
kihelyezett nagydarabos lom hulladekot az ingatlanhaszn6lokt6l a helyszinen
ingyenesen Atveszi es elszillitja. A lomtalanitis idopontj6r6l el6zetesen legaldbb
14 nappal ertesiteni kell a lakossrigot.

g) A hitzhoz men6 elkiil6nitett gytijtesi rendszerben nem gyiiijtott iiveghullad6k
gyiijtesere kont6neres iiveggyujt6si pontot uzemeltet az 1. szam.6 mell6kletben
foglaltak szerint, melye(ke)t legal6bb 4 hetente iirit.

h) a Ht. 6ltal meghatiirozott C/I-es mincisit6si osztely szerinti kovetelmenyek
biztositAsAt, 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si
szerz6des hat6lyossiiginak ideje alatti folyamatos meglet6t;

i) a kozszolgiltatis teljesites6hez sziiks6ges mennyis6gii 6s min5sdgti j6rmii, gep,
eszkdz, berendezds biztositasat, valamint a sziikseges letszamri 6s kepzettsegii
szakember alkalmazisdl;



j) a kozszolg6ltatis folyamatos, biztonsiigos ell6tdsilhoz szi.ikseges fejlesa6sek 6s
karbantartdsok elvdgzeset;

k) a kdzszolg6ltatiis kdrebe tartoz6 hulladek kezel6s6re meghat6rozott helyek ds
l6tesitmenyek i96nybev6tel6t,

l) a nyilv6ntart6si rendszer mtikodtetes6t 6s a kozszolg6ltat6s teljesitesevel
osszefiiggo adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6set;

m) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgriltatdsi rendszer letrehoz6s6hoz ds
folyamatos miikodtet6sehez sziiksdges felt6teleket; valamint

n) a fogyasaoi kifogrisok 6s eszrev6telek elint6z6si rendjenek megdllapit6sdLt
o) a tevdkenyseg dJ. tesehoz sziikseges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6

fedezetet nyujt a feleloss6gi korben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott
esetleges kilrok enyhites6re,

p) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijtes6hez az ingatlanhaszndl6 legaklbb 2
kiilonboz6 iirmertekri gyiijt6edeny koztil v6laszthasson,

q) tobblethullad6k elhelyezes6t szolgil6, a K6zszolg6ltat6 6ltal biaositon zsek
forgalmaz6s6ra.

18. A kdzszolg6ltat6 a szallitm6ny rendeltet6si helyere tortdn6 biztonsigos eljuttatas66rt
felelos. A hullad6kot rigy kell sziillitani, hogy annak sordn a k6myezet ne
szennyez6djek. A szlllitrisb6l ered6 szennyezridds eseten a kOzszolgirltat6 a hullad6k
eltakarit6s6r6l, a teriilet szennyez6d6smentesitdser6l, valamint az eredeti kctrnyezeti
illapot helyreSllitesar6l kdteles gondoskodni. Kdzszolg6ltat6 a kommunilis hullad6k
gyiljtes6t az I. szami mellikletben meghaterozott menetrend (illetve sz6llit6si nap)
szerint koteles teljesiteni, melyhez a megfelel<i sziimri j6rm(vet biaositja, ill.
gondoskodik annak sziiks6g szerinti helyettesit6s6r6l. Felek a szerz<ld6s hatilyba
l6p6sekor megl6v6 szi.,llitasi nap(ok)hoz k6pest elter<i szillit6si napokban is
meg6llapodhatnak tov6bb6 a v6ltozisr6l Kcizszolgiiltat6 megfelel6 id6ben es m6don
t5jekoz.atja a I akossigot.

19. A kozszolg6ltat6 tevekenys6ge soran k6teles a hatrllyos kornyezetvedelmi,
kozeg6szs6grigyi, munka, baleset es trizvedelmi szab6lyokat megtartani, amelyek
esetleges megsert6s6b6l ered6 kovetkezm6nyekirt a polg6ri jog szab6lyai szerint felel.

20. A Szerz6dds szerinti hulladekgazdilkodisi kozszolg6ltatrls minim6lis min<is6gi
ism6rvei a hullad6kgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6si tev6kenys6g min6sit6s6r<il sz6l6
2013. 6vi Cxfr'. torv6ny L mell6klete alapjhn Clt. min6sit6si osaAly
megszerzisehez sztikseges k0vetelmenyek. K6zszolg6ltat6 kijelenti, hogy a
kozszolg6ltat6s min6s6gi ism6rveit a Szerz6des id6beli hat6lya alatt folyamatosan
teljesiti, 6s a Kozszolgiitatirsi Tervben meghatirozottakkal osszhangban tartja.
Kozszolgeltat6 tudom6sul veszi, hogy a Kozszolg6ltatisi Tervben foglaltaknak
megfelelest a Ht. szerinti megfelel6segi v6lem6ny beszerzes6vel koteles folyamatosan
igazolni. Megfelel6s6gi v6lem6ny hi6nyiban a Szerz5d6st a Megrendel6 t h6napos
felmond6si id6vel felmondja.

2l.A Kozszolgiiltato a k6zszolg6ltat6s keret6ben megtagadhatja a telepiil6si szil6rd
hullad6k elszdllit6s6t, ha
- a kihelyezett hullad6k 6sszet6tele vagy a kihelyez6s6nek m6dja nem felel meg a
vonatkozo dnkorm6nyzati rendeletben leirtaknak.
- a gyiijt6ed6nyben elhelyezett telepiil6si szil6rd hulladek az tirit6s, iltetve szrillit6s
sor6n a szillitiist vdgzo szem{lyek dleteben, tesri 6ps6g6ben, eg6szsegeben, ajilrmriben
vagy berendez6sben kiiLrt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve iirtalmatlanit6s soriin
veszdlyeaeti a komyezetet,



- lrzdksze.vi 6szlelessel meg6llapithat6, hogy a gyujt6ed6ny m6rgez6, robban6,

foly6kony, vesz6lyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiilesi szil6rd
hulladekkal egytitt nem gyii'jthet6, nem sz6llithato, illetve nem rirtalmatlanithato,
illetve ha az a jogszabdlyok riltal meghaterozottan nem minosiil teleptil6si sziliird
hullad6knak

- az onkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 t6roloedeny kihelyez6se eset6n, vagy a

hulladek nem a szabv6nyos, zirt tiroloedenyben, illetve nem a Kozszolgiiltat6t6l
v6sarolt jelzett zs6kban kerijl kihelyez6sre

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6roloedeny mozgatAsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rult ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny ktirtil szabilytalanul, annak mozgatist es iiritest akaddlyoz6 modon
tobblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetesre kertil - a t6rol6ed6nyek jelz6senek,

matric6j6nak hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

22. Az elozo pontban emlitett esetekben a Kozszolgaltato a tulajdonost irasban

halad6ttalanul ertesiti a telepiil6si szil6,rd hulladek elsz6llit6sa megtagad6s6nak okrir6l.
A tulajdonos a megtagad6si okokat maga koteles megsztntetni vagy megszuntetdser6l

gondoskodni. Ha e koteless6g6nek a tulajdonos a szillit6s meghat6rozott tjabb
id6pontjriig nem tesz eleget, a Kozszolgriltat6 a tulajdonos kdlts6g6re 6s felel6ssdg6re

a hullad6k elsz6llitisdnak meglagad6siira okot ado kortilm6nlt megsztintetheti, vagy
m6ssal megsziintettetheti.

23. Mentesiil a Kdzszolghltato a teljesitesi kotelezetts6g6t6l vis major eset6n, tov6bbi ha

az Onkorminyzat nem biaosit az ingatlanok megkozelitdsehez olyan ritviszonyokat
/h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egyeb okb6l jrirhatatlan a kdzut/, amely a

Kozszolgaltat6 g6pjrirmffveinek balesetmentes kozleked6sdt biaositja. A
Kozszolg6ltat6 a teljesit6st kizirolag szilird irtburkolatri, megfelel6 teherbir6sri, 6s

barmely id6jrirrisi viszonyok kozdtt j6rhat6 kozuton kdteles biztositani. A koztt
ideiglenes haszn6lhatatlansriga eset6n (pl. rit6pit6s, ritbeszakad6s) a kdzszolg6ltat6s
teljesit6se az Onkormhnyzat 6ltal kijel6lt gyiijtopontr6l tdrtenik. Az ilyen esetekben

elmaradt szillitis eseten a Kozszolg6ltat6 az akadAly elhrirul6s6t kovet<i legkozelebbi
szillit6si napon koteles szolgiiltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt
sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyisegri telepiil6si hulladek elsz6llit6s6ra is.

24. Ki;zszolgiitat6 kdteles a kozszolgdltat6si tev6kenys6gertil reszletes besz6mol6t
kesziteni, melynek r6sze a r6szletes bev6tel, kolts6g- 6s eredmeny kimutatis is, 6s azt
6vente benytjtani az Onkorm6ny zat tdszdre.

25. A szerzbdlskot6skor a lakossrig sajet tulajdonf gyffjt6ed6nyzettel rendelkezik.
Elhaszn6l6dis, rongiil6d6s, vagy eltiin6s esetdn a szolg6ltatist igenybevev6 kolts6g6re
tortenik a p6tl6s.

26. A kdzszolgitltat6 torekszik arra, hogy a feladatkor6be tartoz6 hulladekgazddlkod6si
tev6kenysegeket a hullad6khierarchi6ra figyelemmel rigy vilassza meg, hogy a Ht-
beq illetve a hullad6kgazd6lkodiisi tervekben foglalt megel5z6si, hasznositisi es

6rtalmatlanit6si c6lkitff 26sek teljestilni tudjanak.
27.A kdzszolgiiltat6 a vonatkoz6 korm6nyrendeletben meghatrlrozott osszegben

kornyezetvedelmi biztositest kot vagy c6ltartalekot k6pez, es ennek t6ny6t az

Onkormenyzatnak, ill. a hatos6goknak igazolja.
28. A hulladekgazdrilkodrisi kozszolgiltat6s keret6ben a kozszolgiitato'.

a)gondoskodik a jelen szerz6d6sben meghat6rozott hulladdkgazd6lkodasi
kozszolgiltat6s korebe tartoz6 hullad6kok begytijtes6r6l, szrillit6sar6l, kezeles6r6[, 6s



b) a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgdltat6ssal 6rintett hulladekgazddlkodilsi
l6tesitm6nyt iizemelteti, vagy a hulladek kezeleser<il megfelel6 engeddlyekkel
rendelkezo hullad6kkezelonek tcirteno 6tadiissal gondoskodik.

29. Kozszolgiltat6 hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolgiiltatilson kivi.il egydb
hulladdkgazdrilkodrisi enged6lyhez, illetve nyilv6ntartiisba v6telhez kotott
hullad6kgazd6lkodiisi tevekenyseget - a klzszolgirltato hulladekgazd6lkodrisi
tevekenys6gercil ds a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiltat6s v6gzes6nek felteteleir6l
szol6 kormilnyrendeletben meghatirozott hulladek kezel6sdnek kivetel6vel - nem
v9gezhet.

30. Kozszolgriltato egyeb vrillalkoz6si tev6kenysdg folytat6sara jogosult, de az nem
veszelyezetheti a hulladekgazdrilkodasi tev6kenys6g folyamatos 6s teljes kcirii
ell6t6srit.

31.A keresztfinansziroz6s tilalm6nak elveb<ll k6vetkez6en a K6zszolg6ltat6
hullad6kgazdrilkod6si k<izszolg6ltatiis eltenertek6nek r6sz6t kepez<i 6sszeni nyereseg
nem tartalmazhatja a hulladekgazd6lkodisi kOzszolg6ltat6son kivtil es6 egy6b
gazdashgi tevekenys6gei k0ltsegeinek, r6forditilsainak fedezet6t.

32. Amennyiben a hulladekgazdalkodrisi kozszolg6ltat6s kdrebe nem taftoz6
tev6kenys6get is vegez a Kozszolg6ltat6, az egyes tevdkenysegeire olyan elhilontilt
nyilvantart6st kdteles vezetni, amely biaositja az egyes tevdkenys6gek 6tl6that6segat,
valamint kizirja a keresztfinansziroz6st. A Kdzszolgdltat6 az iitala ell6tott egydb
virllalkoz6si tevdkenysigek beveteleit, kiaddsait, rriforditrisait k6teles a
hulladekgazd6lkodrlsi kctzwolgiltat6s beveteleit6l, koltsegeitol, rrifordit6sait6l
elkiilonitetten, tetelesen kezelni es nyilv6ntartani.

33.A Kozszolg altato az riltala elhithat6 egyeb, v6llalkozasi tev6kenys6geket, a jelen
Szerz<id6sben foglaltak betart6sa mellett szabadon, sajiit kockdzat *a v6gzi, azonban
ezen tevekenys6gek osszefiigg6 gazdrilkodrlsi eredmenye nem veszelyeztetheti a
hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltat6s biaons6g6t. A vrillalkozisi tev6kenysegbril
szirmaz6 vesztes6ges gazd6lkodisert Kdzszolg6ltato teljes korfi helydllessal tartozik.

34.Ha a gyiiijt6ed6nyt a hulladekgazdrilkodrisi kozszolg6ltat6s ell6t6s6nak biaositrisa
celjab6l koaeruleten helyea6k el, a hullad6k a gyiijt5ed6nyben tdrt6n6 elhelyezessel a
kozszolg6ltato birtokiiba es a Koordin6l6 szerv tulajdon6ba keriil.

35. A kozszolgiiltat6 torekszik arra, hogy a kozszolg6ltatis k6r6be tartozo hulladek a
kdpz6d6s hely6ttil az elerhet6 leggazdasigosabb m6don es legrdvidebb id<in belitl
kertilj6n hasznosit6 vagy 6rtalmatlanit6 l6tesitmenybe.

36. A krizszolgiltato a Polgiiri rdrv6nykdnyvben meghat6rozottakon ttlmen<ien a jelen
szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
a) az Onkormrl nyzat a jelen szerz<id6sben meghatdrozott kdtelezetts6get - a
kcizszolg6ltat6 felszolit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a k6zszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akad lyozza a hulladekgazdilkod6si k6zszolg6ltat6s teljesit6set; vagy
b) a hullad6kgazd6lkodAsi k6zszolg6ltatiisi szerz<id6s megkot6set k6vet6en hat6lyba
l6pett jogszab6ly a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiiltatdsi szerz6des tartalmi elemeit
itgy vdltoaaqa meg, hogy az a kozszolgaltat6nak a hullad6kgazd6lkodrisi
kozszolgdltatds szerz6desszerii teljesit6se k6rebe tartozo l6nyeges 6s jogos erdekeit
jelent6s mert6kben s6rti.

37. A jelen szerzldds megsziinese vagy megsziintet6se eset6n, tov6bb6 ha a kozszolgiiltato
a szerzitdds id5tartama alatt elvesziti hulladekgazdrilkod6si kozszolg6ltatilsi
engedelydt, illet6leg az lejir, vagy a hat6s6g visszavonja a kdzszolg6ltat6 minrisites6t,
illet<ileg az lqAr, rlgy a kozszol galtato az irj kozszolgiltato kiv6lasa6s6ig, de
legfeljebb 6 h6napig a hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltatilst v6ltozatlanul ell6tja.



38. Ha a jelen szerzridest a kozszolgdltato felmondja, az onkormdnyzat halad6ktalanul
gondoskodik az i1 kozszolgilltat6 kiv6lasaiis6r6l.

iiwf6lszoledlat

39.A kdzszolgiltato az ingatlanhaszn6l6 hulladekgazdilkod6si kdzszolg6ltatdssal
kapcsolatos bejelent6seinek intez6se, panaszainak kivizsg6l6sa, orvosl6sa 6s a

kozszotg6ltat6ssal kapcsolatos 6ltal6nos trij6koztat6snyijt6s biztosit6sa 6rdek6ben

iigyf6lkepviseletet biztosit a Bonyh6di V6,roshdza Ugyf6lszo196lati lrod6jriban
(Bonyhid, Sz6chenyi ter 12.). Tovibbd munkaid6ben hivhat6 tigyfels zolg|lati
telefonsz6mot 6s honlapot is koteles iizemeltetni.

40. A kdzszolgiltato az [gyfdlszolgilat kereteben a fogyasaovedelemrdl sz616 tdrv6nyben
meghatiirozottakon trilmen6en
a) a hullad6kgazd6lkodasi kdzszolgtiltatisi tevekenys6g minositeserSl sz6l6

tdrvenyben meghat6rozott min6sit6si enged6lyt,
b) az alkalmazou hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijakat,
c) a krtzszolg6ltat6si teri.iletre vonatkozo adatokat,
d) a lomtalanitissal kapcsolatos adatokat, informici6kat, valamint
e) az alvrillalkozora vonatkoz6 kozerdekii adatokat - ha a kozszolg6ltat6 alv6llalkoz6t
alkalmaz -,
f) az iitala megkotott hullad6kgazd6lkodisi kozszolg6ltatiisi szerzod6st 6s annak
m6dosit6s6t az igyfilszolgAlat6n es a honlapj6n mindenki sz m|ra ingyenesen
ho,"; f6rhetriv6 teszi.

Nvilvinta rt{s. adatszoledltat6s

41.A hullad6kgazdilkodrisi kozszolg6ltatis korebe tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos
nyilv6ntart6si ds adatszolgiltat6si kotelezettsegek teljesites616l a kdzszolg6ltat6
gondoskodik. A kozszolg6ltato a hulladekkal kapcsolatos nyilvintart6si 6s

adatszolg6ltatisi kotelezetts6gekSl sz6l6 kormdnyrendeletben meghat6rozott m6don
es tartalommal, a tev6kenys6g6vel 6rintett hullad6kr6l tipus szerint nyilvAntartast
vezet. A nyilv6ntart6st a hulladekjegyz6kr6l szolo miniszteri rendeletben
meghatirozott azonosito k6dok alapj6n kell vezetni. A nyilv6ntart6st, iizemnapl6t,
bizonylatot a kozszolg6ltat6 legal6bb 5 6vig - vesz6lyes hullad6k eset6n l0 evig -
meg6rzi. A kdzszolgiltat6 a nyilv6ntart6s alapj6n a hulladekkal kapcsolatos

nyilv6ntartisi 6s adatszolg6ltat6si kotelezetts6gekril szolo korm6nyrendelet szerint a
kdmyezetv6delmi hatosrignak adatot szolgiltat, tov6bb6 nyilv6ntart6s6t a hat6s6g

felhiv6sa eseten a hat6s6g rendelkezesere bocs6tja.

Biztositris

42.K6zszolg6ltat6 a tevekenys6gevel okozhat6, el6re nem l6that6 kornyezeti k6rok
felszimol6s6t lehet6ve tev6 finansziroz6s biaosit6sa erdek6ben legal6bb, 10.000.000
Ft/ker es legallbb, 25.000.000 Ftl6v kifizetesi limit osszegii kornyezetv6delmi
biztositAst kot.

Elkiiliinitett hullad6keviiit6s
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43. A kdzszolgirltat6 az elktilonitett hulladekgyrijtds osztonzese erdekeben a lakoss6got az
elktilonitett hulladekgyujt6s felt6telei16l a k<izszolg6ltat6 hulladekgazd6lkodrisi
tev6kenys6ger6l 6s a hullad6kgazdrilkodisi kclzszolg6ltat6s v6gzes6nek felt6teleir6l
sz616 korm6nyrendeletben meghat6rozott modon t6j6koztatja.

44.Kdzszolgiitato biaositja az elkiilonitett hullad6kgyiijt6st az elkiilonitett
hulladekgyiijtds r6szletes szabalyair6l sz6l6 minisaeri rendeletben meghatdrozottak
szerint.

45. Kozszolgdltat6 az elkiildnitett hulladekgnijtesi rendszert ugy alakitja ki, hogy
a) legal6bb a telepiilesi papir-, , miianyag-, fem- es itveghulladek elktilonitett gyrijt6se
biaositott legye4 melybol kizbrolag az iiveghulladdk gyiijthet6 gyiijt6 ponton, a tctbbi
hSzhoz meno gyiijt6si rendszerrel;
b) a lomhulladek 6tv6telenek, osszegyfijt6senek 6s elsz5llit6s6nak 6vi egyszeri
megszervez6se biaositott legyen;
c) a zoldhulladek elhelyezese legalibb a hulladekudvarba vagy egy6b gffit6helyre,
hullad6kkezel6 letesitmenybe torten6 besz6llitissal, a jelen szerz6ddsben
meghatirozott felt6telekkel biaositott legyen.

Alvillalkoz6k

46. Akdzszolgltat6 a hullad6kgazdAlkoddsi kozszolg6ltat6si szerz6desben meghatrirozott,
tovibb6 a Ht-ben, illewe a hulladekgazdilkod6si tervekben r6gzitett c6lok el6rese
6rdekeben a hulladekgazdilkod6si kdzszolgdltat6s ell6t6srira alvillalkoz6t vehet
igenybe.

6nkormdnvzat kiitelezetts6eei

47 . O*orminyzzt koteles biaositani:
a) a kdzszolgiitat s hat6kony es folyamatos elldt6srihoz a kdzvolgiltat6 szAmira
sztiksdges inform6ci6k szolgriltat6s6t, a Ht. 35. g g) pontj6ban foglaltakra tekintettel;
b) a kdzszolgltatisnak a telepi.ilesen v6gzett m6s kozszolgiiltat6sokkal valo
osszehangol6siinak el<isegit6set;
c) a telepiilesi ig6nyek kiel6gitesere alkalmas hulladek gyfjt6sere, szAllitishra,
kezel6s6re szolgitl6 helyek es l6tesitmenyek meghathrozirsbt, valamint
d) a kdzszolgltat6 kizdr6lagos kozszolg6ltatisi jogfuiak biztosit6s6t az
tinkorminyzati tulajdonban l6v6 hulladekgazdilkodrisi l6tesitm6nyek vonatkoz6s6ban.
e) a teleptiles k<lzszolgri,ltatas ig6nybevetel6re k6telezett ingatlanhaszliloi
vonatkozisiban a k<lzszolg6ltat is elliitiisiilroz kapcsol6d6 nyilvSntartis (pl. n6v- 6s
cimj egyzek) iitadrlsdl'a, adategyezet6sre,
f) kedvezmdny, mentesseg esetin annak alapjriul smlgiil6 adatok 6tad.d,set,

d a telepiil6si ig6nyek kiel6git6sire alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szilliuis6ra, kezel6sere
szolgil6 helyek 6s letesitm6nyek meghaiiro".is6l. Ennek keretdben kijel<ili - a
K6zszolg6,ltat6val eryeaetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a
klzszolg ltat6 etvegye kOzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszull6kt6l, mely
ingatlanokhoz a KdzszolgAltat(t iltal alkalmazott g6pjirmiivel nem tud behajtani,
h) a hullad6kszlllito jrirmii szimira megfelel6 ritviszonyok biztosiui,se! ftiikinos
tekintettel a t6li h6- 6s sikossig-mentesit6sre, valamint a k6zrit iirszelv6ny6be bel6g6 fuigak
lev6gasira.),
i) a kdzszolgiitatAsi snrz6d€s k6zz6tdtel6t a helyben szok6sos m6don,
j) az elkiil6nitett hullad6kgyiijt6si rendszer helyi felteteleinek megszervez6s6t.



48. A hulladdkgazdrilkoddsi kdzszolgriltatiis teljesitese kizirolag torvdnyben vagy
korm6nyrendeletben, illetve az onkorm6nyzati rendeletben meghatiirozott esetekben
szi.ineteltetheto vagy korlitozhat6.

49. A jelen szerz6dest az Onkorminyzat a Polg6ri Torvenykonyvben meghatirozott
felmonddsi okokon kivul akkor mondhatja fel, ha a k6zszolgriltat6:
a) a hulladekgazdilkod6si kozszolgriltatiis ell6t6sa sor6n a kornyezet v6delmere
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rh vonatkozo hat6srigi dontes el6ir6sait sulyosan
megs6rtette, es ennek teny6t a biros6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,
b) a szerz6ddsben meg6llapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don sulyosan
megs6rtette, vagy
c) nem rendelkezik a hullad6kgazd6lkodisi kozszolgiltat6si tevekenysdg minosites6rol
sz6l6 tcirvenyben meghat6rozott min6sitesi enged6llyel, illetve megfelel6segi
v6lemennyel.

50. A felmond6si id6 6 h6nap - kiveve a megfelel6s6gi v6lem6ny hi6nya alapj6n torteno
felmond6s eset6t, amikor a felmondirsi id6 30 nap - amennyiben a szerzod6s hatirozott
idejff lejart6ig meg ennyi h6tra van. A felmond6si id6 alatt a kozszolg6ltat6 a

hulladekgazdilkod6si kdzszolg6ltatdst viltozatlanul ellitja.
51. Megrendel5 r6sz6rdl a jelen Szerz6des tekintet6ben rendkiviili felmondiisi oknak

min6stil kiildn6sen, ha Kdzszolgdltato
a) a Szerzod6sben foglalt kotelezetts6geit ism6telten es neki felr6hatoan megszegi,
b) ellen a Szerzodes megkdtese el6tt bir6sig 6ltal elrendelt cs6d vagy felsz6mol6si
elj6r6s indult, illetve az elj6r6sr6l a Megrendelot nem til6koaatta, vagy nem

titj6koztatla,
c) ado-, illetek-, v6m- vagy tiirsadalombiaositisi j6rulek tartozasa tdbb mint 12

h6napja lej6,rt, 6s ennek megfizet6sere halasa6st nem kapott,
ri) Megrendel6 ellen6rz6se sor6n, bizonyitottan hamis adatot szolgeltat, vagy hamis
nyilatkozatot tesz,
e) a kozfeladat ell6t6s6t szabiiyoz|, gazati jogszabitlyokban eloirt kotelezettsegeit
neki felr6hat6 modon sirlyosan megszegi.

52. A szerz6d6s felmond6sa eset6n az Onkorminyzat k6pvisel6-testtilete intezkedik a

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatis ell6t6s6nak biaosit6s6r6l.
53. A szerzSd6s megszffnese eset6n a kozszolg6ltat6s ell6tiisaval kapcsolatos, folyamatban

lev6 iigyek iratait es nyilvintartisait a kdzszolg6ltato az Onkorminyzatnak a
szerzSdes megsziinese napj6n ritadja.

54.A2 Onkorm nyzat a birtok6ban l6v6 6s a hullad6kgazdalkod6si kdzszolg6ltatiissal
kapcsolatos, folyamatban liv6 iigyek iratait es nyilv6ntartrisait az [j
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzdd6s hat6lyba l6pes6nek napjin az tj
kdzszolgiiltat6nak atadJa. Az rigyfillist6t a szerzbdds hatilyba l6p6se elStt 7 nappal
Onkormiinyzat megktildi a Kdzszolg6ltat6nak, melyben az alitbbi adatok szerepelnek:
n6v, cim, ed6ny m6rete.

55. Onkorminyzat v6llalj4 hogy a t6li id6szakban gondoskodik a jiratutvonalak sikossig
mentesit6s6r6l 6s h6 eltakarit6s6r6l.

Zd16 rendelkez6sek

56. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6shra letrehozott szervezet
kijelol6s6r6l, feladatkor6r6l, az adatkezeles modjrlLr6l, valamint az adatszolghltathsi
kOtelezetts6gek r6szletes szabiilyair6l szol6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. $
(lH2) bekezd6se alapj6n a szolg6ltatdsi dijban a hullad6kgazd6lkod6si
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kozszolg6ltat6s teljes kcizvetlen koltsege megt6rit6sre kerul, igy a haszonanyag
6rtekesites6r6l a Koordiniil6 szerv gondoskodik rigy, hogy a kozszolg6ltat6
valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt szervezetnek
6tadni. A haszonanyag-ert6kesit6sb6l ered6 bevetel a Koordin6lo szervet illeti meg.

57. A Koordin6l6 szerv a jelen hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerz<ldes Ht. 9Z/B.
g (2) bekezd6s szerinti megfelel6seg6t vizsg6lja.

58. Felek a jelen szerz6dest modositj6k, amennyiben jog szabhly-virltozbs azt sziiksdgesse
teszi.

59. Jelen szerz6d6s modositiisa es megsziintetese csak irrisban 6rv6nyes.
60. A felek kOzdtti jogviszonyban a hat6lyos jogszab6lyok, a jelen szerz6d6s

rendelkezesei, az egy6b szakmai szabilyok 6s a szakma 6ltal 6ltaliinosan elismert
szakmai szok6sok irrinyad6a( a jogforrrisok titkozese eset6n a fenti sorrendben
el<irebb 6l16 els6bbs6g6vel.

6l . A jelen szerzbdds minden eleme 6s r6szlete nyilv6nos.
62.Kdzszolgi tat6 kdteles a komyezetvedelmi szempontokat messzemen<ien figyelembe

venni.
63. Az Onkormilnyz,zt a hullad6kgazdilkodiissal kapcsolatos feladatok elLitisit jogosult

ellen<irizni.
64. A lakossag tij6koaatisa erdekdben a jelen hulladekgazdrilkodrisi kozszolgiiltat6si

szerz6des kiSzzdtdel'r'l Megrendelo gondoskodik.
65. A felek megillapodnak abba4 hogy a jelen szerzSdes teljesites6vel kapcsolatban

felmeriilt jogvit6juk elbini,Lisara - hat6sk6rt6l fitgg6en - a Megrendel<i szekhelye
szerinti magyar birbsitg kizArolagos illetekess6g6t kdtik ki.

66. Amennyiben a jelen szerz6d6s valamely resze ut6bb 6rvenytelennek bizonyulna, rigy a
felek a szerzldds egy6b reszeit 6rv6nyesnek tekintik 6s az ervinytelens6g miatt kiesd
r6szt olyan rendelkezessel p6toljak, mely legink6bb megfelel a felek eredeti
szerzod6ses akarat6nak.

67. Felek a jelen szen6ddst, mint akaratukk al egyez1t irji*. al6.
68. Kisvejke Kozs6g Onkorm nyzzta a 31t2O17. (I\/ 26) szimri hatirozat6val hagyra

j6vA
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TELEPtJLf S NEVE: KISVEJI(E

I.) A kiizszolgiltat6 kivdlasztisd161 6s a hullad6kgazdilkodisi kiizszolgdltatdsi
szerz6d6sr6l sz6l6 317 /2013. (V[L 28.) Korm. rendelet l. S (1) bekezd6se szerinti
tdj6koztatis:

a) a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolg6ltat6sba (a tov6bbiakban: kozszolg6ltat6s) bevont teriilet
telepiilesi, foldrajzi es az OHKT-ben meghat6rozott k6zlekedesi jellemz<ii: a terulet
domborzata alapvet6en dombvideki, teleptll6s jellege falusias.

Teriilete: 1 1,32 km2
A kozszolg6ltat6si terulet hat6rai:

Az utak mindenhol burkoltak, de ndhol nagyon keskenyek, sok a bel6g6 69, egyes utce&ban
nem lehet megfordulni, ez6rt sokat kell tolatni a j6,rmiivel.

1. Telepiil6s kozszolg6ltat6sba bevont belterulete: teljes
2. Telepiil6s kozszolg6ltatisba bevont ki.ilterulete: nincs

b) a kdzszolgriltat6ssal 6rintett tertilet lakoss6gilnak szima az utolso lezirt es elerhet<i,

K<izponti Statisaikai Hivatal 6ltal kozolt adatokkal: 412 ft (Lak6n6pess6g 2015.01.01-6n)

c) a kozszolg6ltatAs megkezdes6nek tervezett id6pontjit 6s a kozszolg6ltat6s elliit6srinak
tervezett id6tartama:

. Kezdes id6pontja: 2017. nuijus 1. napjit kdvet6 els<i szillitisi napon
o Szerzod6s id6tartama: 2017. m6jus l. napj6t6l kezd6d<ien l0 6we

d) a telepi.ilesi dnkorm6nyzati rendelet szerinti helyi szab6lyoz6s ftibb jellemz6i: Kisvejke
K6zs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilet6nek 7l2ol3. Ay 30.) onkorm6nyzati rendelete
szerint

e) a kdzszolg6ltatas kdrdbe tartozo hullad6k v6rhat6 mennyis6ge, fajt6ja 6s rlsszetdtele:

H6'ztart6sok sz rna: 722 db
Gazd5lkod6 szervezetek sz5ma: 2 db

Telepiil6s

Ed6nyek (vegyes

hCztartCsi hullad6k) Szelektiv

80 liter 120 liter 120 liter 240 liter 1.100

Kisveike 2 t20 49 0 3

Heti egyszer tortenik a telepril6si vegyes hullad6k elsz6llitisa.
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2016.

TelepUl6s

Hullad6kmennyis69 (kg)

EWC: 200301 EWC: 150106 EWC: 150107 EWC: 200201 EWC: 200307
egydb, telepiildsi vegyes szelektiv lJveg csomogoltisi Zdldhulloddk Lomhulladik

Kisvejke 5387 255 300-400* 0 828

Hullad6kudvar a telepailesen nem i.izemel, a szolg6ltatiist igdnybe vev6k a Bonyhridi
hulladdkudvarba (7150 Bonyhrid, Gy6r utca 7512 hrsz.) sz6llithatjriLk be azon hulladekaikat,
amit a hulladekudvar fogadni tud.

A telepiilds lakosai resz6re ig6nybe vehetti hulladdkudvarr6l a kozszolg6ltat6 a helyben szokisos
m6don 6s honlapj6n tAji:koztatist nlujt. A hullad6kudvarban gyujthet6 egyes hullad6kokra es a
hullad6kudvar igdnybeveteli m6djira vonatkoz6 titjikodatist a Kdzszolg6ltat6 a honlapjan es a
hullad6kudvarban kdzzflteszt.

A K<izszolgiiltat6 a hulladekudvar iizemeltet6si szzb lyzathban meghatbrozza a term6szetes szem{ly
ingatlanhaszrxil6 riital a hullad6kudvarban elhelyezhet6 hullad6kok mennyis6get. A term6szetes
szem6ly ingaflanhasnil6 e jogitt csak rigy gyakorolhada, ha a hulladdkgazd6lkoriisi kdzszolgeltari,si
dijat megfizette

Az el6nyzetben gyujtott vegyes h6ztart6,si hulladek mellett a h6aart6sokt6l elszitllitandb az
elki.ilonitetten (s6rga fedelfi) ed6nyben, vagy 6tliltsz6 zs6kban vegyesen gyiijtott papir-,
miianyag-, f6m-, ill. tersitott csomagokisi hullad6kok k6t heti gyakorisriggal. A lomtalanitas
evente egy alkalommal kell biztositani.

tr.) A hullad6kgazdilkod{si kiizszolgdltatds keret6ben a kiizszolgdltat6 kiiliiniisen az
al6bbiak szerint l6tja el feladatdt, itl. az atibbi szotgdltatisokat kiiteles elvdgezni:

a) Az ingatlanhasznil6 dltal a kozszolg6ltat6 a gyiijtoed6nyben gyr.ijtdtt telepiilesi hulladekot
az ingatlantulajdonost6l 6tveszi es elszhllitja - ide6rtve a hirztrt sban kepz6dr! vegyes
hulladek, illetve az elktilonitetten gyrijtott hullad6k elszallitris6t is - az L szakaszban
meghat6rozott gyakorisiiggal. A gyLijtoed6ny i.iritdse az egyes ingatlanok el<il - itletve ahol ezt
a tertilet fijldrqzi, forgalmi lehet6sdgei nem teszik lehet6ve, kijelott gyiijt6pontr6l - a
kdzteri.ileten tdrt6nik.
A gyrijt6edeny tartalmdt meghalad6 telepi.ilesi hullad6kot a kozszolg6ltat6 emblemiijiival
elletott tobblethulladekos mr.ianyag zs6kokban is ki lehet helyezni a gyiijtes napjin az edeny
mell6. A Kozszolgaltat6 koteles gondoskodni az NHKV Zrt. 6ltal kisz6ml6zott dij elleneben a
szolg6ltat6st ig6nybe vevok r6.sz6re a miianyag zs6kok biztosit6s6r6l, melynek elsz6llitdsi

Az uveg hulladekokat I db gyiijt6ponton 1.100 literes kontenerben ketl gyrijteni. Az i.irites

Az iiveggyiijtri kont6nert kdzszolgiiltat6 terit6smentesen haszn6latba kapja.



kolts6get a zs6k 6ra tatr.almazza. Tobblethulladekos zsikot az iigyf6lszolgiilaton
jegyzokonyvez6s mellett vehetnek 6t a lakosok

b) A lomtalanit6s kor6be tartoz6 nagydarabos hullad6kot az ingatlantulajdonost6l evente egy
alkalommal ingyenesen 6tveszi 6s elsz6llitja, a kdzeriiletet feltakaritja.

c) Gondoskodik az elsziilitott hullad6k kezel6s6nek megold6s6r6l.

d.) Hitz}oz meno szelektiv csomagol6si hulladek gy'rijt6s biaosit6sa (kliltin dijaz6s nelkiil) az

I. szakaszban ismertetett gyakoriu{ggal, s6rga fedelf gyujt6ed6nyben, ill. atl6tszo mr.ianyag

zs6kban. A zs6kot az ingatlanhasznrilo biaositja.

e.) Az elhilOnitetten gyujt6tt hullad6k - pl. csomagolisi hullad,ik, zoldhullad6k, stb. - a kdzszolgtiltat6
altal iizemeltetett hulladdkgyiilt6 pontra, hullad6kgyiijt6 udvarba, 6tveteli helyre, vagy a
k6zszolgriltatas k<tr6be tartoz6 hulladdkot kezel6 hulladdkkezel6 l6tesitm6nybe is szallithato, es ott a
jogosultnak iitadhat6, vagy kiildn gyiijt<iedenyben elhelyezhet6.

f) A hiizhoz men<i elki.ildnitett gyujt6si rendszerben nem gyfijtott iiveghulladek gyrijt6sere
konteneres szigetet iizemeltet Kozszolg6ltat6 azl. szzkaszban ismertetett helyszinen, legal6bb
4 hetente tortdn6 i.irit6ssel.

g.) a Kozsmlgeltato koteles gondoskodni a koinl|zm6nyek, viillalkozisok telepiilesi
hulladekinak elsziilititsitritl heti, igeny eset6n siirffbben tortdn6 gyakoriseggal.

h.) Az Orszigos Hulladekgazdrilkod6si Kozszolg6ltat6si Tervben (a tovtibbiakban: OHKT)
foglaltaknak megfelel6en kell a kdzszolgirltat6st ell6tni.

Jdratszeddsi nap. kedd
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