
D[- \-- l-\-lc/K- t l.bG.

IIULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI SZERZODES
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k6pviseli. Bir6 Peter iigyvezet6
(tov6bbiakban Kozszolgeltato)

kdzott, a mai napon az allbbiakban meghatdrozott felt6telekkel.

1. Az Onkorm6nyzat jelen nyilvinos szerz6dest k6ti a K<izszolg6ltat6val, hogy Lengyel
telepi.il6s kdzigazgathsi teriileten folyamatosan 6s teljes k6rfien ell6ssa a telepiilesi
szilard hullad6kkal kapcsolatosan a hulladikgazdrilkod6si kozszolg6ltatisi feladatokat.
A k0zszolg6ltatist az Orszitgos Hullad6kgazdrilkod6si Kozszolg6ltatdsi Tervben (a
tovibbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelel6en kell ellitni.

2. A Kozszolgiltat6 e tevekenys6g6t a vonatkoz6 jogszab6lyok alapj6n, az egyes
ingatlanok haszndl6inak jav6ra 6s kciltsegere v6gzi.

3. K6zszolgiltat6 hullad6kgazd6lkodrisi tevekenys6g6t a hullad6kr6l szol6 2012. 6vi
CL)OO(V. torv6ny (tovribbiakban: Ht.) illetve e tdrvdny felhatalm,,iisa alapj6n
kihirdetett jogszab6lyok 6ltal szabiilyozott helyi kozszolgiltatiskent vegzi.

4. Kdzszolghltat6 nyilatkozik, hogy v6llalja a megjeldlt kozszolgiltat6s teljesites6t, annak
a hat6lyos jogszab6lyokban r6gzitett felteteleivel, a sztiks6ges enged6lyekkel
rendelkezik, nyilatkozik tov6bb6, hogy a kozszolgeltateson kivtili tev6kenys6gei nem
vesz6lyeztetik a jelen kdzszolg6ltatasi szerz6d6sben vallalt kritelezetts6geinek
teljesit6s6t.

5. A Kozszolg6ltat6 a kdzszolgeltates kdr6be tartozo hullad6k kezel6s6re az al bbi
ldtesitm6nyeket veszi ig6nybe:

o P6cs-Kdkeny Region6lis Hulladekkezel6 Kozpont (Kok6ny O57/a,0571b, O59/a,
O59/b, 063/9, valamint Szilvr{s 021/a, O2llb 6.s O2llc hrsz.)

o Bonyh6di hullad6kudvar (Bonyh6d 7512 hrsz.)
6. A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerz6d6sben rIgzitett Kozszolg6ltat6ra

vonatkoz6 jogok gyakorl6sat 6s kotelezettsegek teljesit6s6t Lengyel teleptil6s teriileten
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kizilrislag Kozszolgiltato jogosult ell6tni. Jelen szerz6d6s teruleti hatiilya kiterjed a

teleptil6s teljes kozigazgatAsi teruletdre.
7. A kdzszolgiitatiisi tev6kenys6g v6gzes6nek 6s ajelen szerz<iddsnek az idotartama. 2O17.

mdjus l. napjrltt6l 2027. 6'prilis 30. napjrlig terjed5 id<ire sz6l, tekintettel a Ht. 33. $ (2)
bekezd6sere. A szerz6d6s 2017 mrijus 1. napjrln lep hat6lyba. Els<i szallit6si nap a
szerz6d6s hat6lybalep6s6t kovet6 els6 szrillitiisi munkanap. Felek a szerz<ides hat6lyba
lepdsekor megl6vo szallitisi nap(ok)hoz kepest elter6 sz6llit6si napokban is

meg6llapodhatnak, tovdbbri a viiltoziisrol Krlzszolg6ltato megfelel6 id<iben 6s m6don
tijdkoaatja a lakossigot.

8. A kozszolg6ltatassal erintett tertilet 6s tev6kenys6g saj6toss6gait, a szolg6ltatis
telepul6s specifikus meghat6rozdsdt ajelen szerz6d6s 1. melldklete tarlalmazza.

9. A jelen hullad6kgazd6lkodiisi kozszolg6ltat6si szerz6des al6iris6nak felt6tele, hogy a

kozszolgiltat6 rendelkezzen a k6vetkez5 feltetelekkel, melyet koteles a szerzSd6s teljes
id6tartama alatt is folyamatosan fenntartani :

a) akozsmlg ltat6s ell6t6s6hoz sziikseges hat6s6gi engedellyel rendelkezo 6s megfelel<i
mfiszaki 6llapotban lev6 jrirmtivekkel, g6pekkel, berendez6sekkel es eszkdz6kkel,
valamint olyan - tulajdon6ban, kezeleseben vagy berlem6nyeben levo - telephellyel,
amely alkalmas a kdzszolgiltatds vegz6s6hez sztiks6ges j6rmiivek, gepek,

berendez6sek es eszkozok tiiroliisilra, tisztit s ra, fertotlenites6re 6s miiszaki
ellen6rzesere;

b) olyan felszerelesekkel es eszkozokkel, amelyek a kozszolgiltat6s keret6ben ell6tni
sz6ndekozott tevekenyseg gyakorl6sa sordn esetlegesen bekdvetkez6 kornyezeti
k6rok azonnali beavatkoz6st igenyl6 elhiritis6hoz sztiksegesek;

c) a kdzszolgiltat6s ell6tisiihoz sziiks6ges letsz6mri - 6s a vonatkozo jogszabilyok
el<iir6sainak megfelelSen k6pzett - szakemberrel;

d) a kdrnyezetvedelmi hatos6g 6ltal kiadott min6sit6si engedellyel;
e) aHt.32lA. $ (1) bekezdes f) pontja szerinti megfelel6s6gi v6lem6nnyel.

Kdzszolg6[tat6 a szerz6d6s al6iris6val nyilatkozik arr6l, hogy a jelent pontban foglalt
valamennyi feltetelt telj esiti.

A kiizszolsdltatis finanszirozdslinak elvei 6s m6dszerei

10. A szolg6ltatrisi dijat, a dijalkalmazisi felteteleket, a dijmegfizetes rendj6t, a
kozszolg6ltat6si dij felosa6s6nak elv6t a Ht. 88. $ (3) bekezd6s bh) pont szerinti
minisaeri rendelet 6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

1l. A kdzszolgriltat6 6ltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valamint a 6412008. (IIL28.) Korm- rendelet rendelkez6seinek megfelel6en
tdrtent.
Az ingatlanhaszn6l6k 6ltal fizetendS iirit6si dijak:

- Lakoss6gi dijak:
60 literes ed6ny: 134,- Ft + Afa*
80 literes eddrry.246,- Ft + Afa
120 literes ed6ny. 316,- Ft + Afa

+a 385/2014. (xIL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingaflant egyedul €s dle$itelszerfen hasaeto
termeszetes szemely inEFtladEszftil6 reszirc, a lelepiilesi tinkomuinlzat altal kiadon igazolis alapjriLn

Trtbblethullad6k gyrijt6s6re szo19616 zsitk Lr a: 3 6 1,- Ft+Afaldb.
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- Gazddlkodo szervezetek dltal fizetendo diiak:
120 literes ed6ny: 369,- Ft + Afa
240 literes ed6ny: 693,- Ft+Afa
770 literes ed6ny: 2.688,- Ft+Afa
I . 100 literes ed6ny: 3.840,- Ft+Afa

int6zmdnvek diia:
120 literes ed6ny: 316,- Ft + Afa
240 literes ed6ny: 632,- Ft+Afa
770 literes ed6ny: 2.021,- Ft+Afa
1.100 literes eddny: 2.896,- Ft+Afa

Az rilfami hulladekgazdrilkod6si kozfeladat ell6t6srira l6trehozott szervezet
kijeltil6ser<il, feladatkor6r6l, az adatkezel{s m6dj6r6l, valamint az adatszolgiltatesi
kotelezettsegek r6szletes szabilyair6l szolo 6912016. (III 31.) Korm. rendelet I 1 .

$ (1)-(2) bekezdese alapjtin:
(1) A Koordiniil6 szerv (NIilW Nemzeti Hullad6kgazdrilkod6si Koordiniil6 es
Vagyonkezel6 Zitrtkoruen MiikodS Rdszvenytiirsas6g) kozszolg6ltat6si dijakra
vonatkoz6 sz|mlikat a rendelet 20 $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n
itllitjaki.
(2) A kdzszolgitltat6 hi6nyos vagy k6sedelmes adatszolgiiltat6sa eset6n a Koordin6l6
szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal erintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a
Koordin6l6 szerv riltal legut6bb kisz|mli:aott kdzszolg6ltatisi dijr6l 6llit ki sziml6t. Az
ezzel dsszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n minden helyt6ll6si kotelezetts6g a
kdzszolg ltatot terheli. Az igy keletkez6 k0zszolgiltat6si dijktilOnbOzet pozitiv
merleg6t a Koordiniil6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes szolgriltat6si dijba
besz6mitja.
(3) A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgiltat6sib6l ered6, a Koordin6l6
szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitou sz6ml6Lkkal kapcsolatos
valamennyi kovetkezm6ny6rt a kdzszolgiltat6t terheli felel6ss6g.
(4) A Koordin6l6 szerv a rendelet 20 S (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kordt, amelyre nincs kozszolgiiltatisi dijfizet6s
meghatitrozva M adatszolgaltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6 , hogy az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesit6s tOrt6nt- A Koordindl6 szerv e krrrben jogosult ingyenesen
adatot k6mi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltatrisb6l
hiinyz6 ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meghllapit6sa 6rdek6ben.
(5) A (4) bekezd6s alapjirt rdgzitett ingatlanok adatirt a Koordin6l6 szerv meghildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolg ltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon
vdgzett szolgSltat6s6nak megfelel5en korrigrilja a rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti
adatszolg6ltatist legkes<ibb az 6rtesit6s kezhezvdtelet kovet5 8 napon belitl.
(6) Az (5) bekezd6s szerinti korrekci6t kdvet6en - a kdzszolgirltat6 elt6ni
adatszolg6ltatdsa hi6ny6ban - a Koordin6l6 szerv a kozszolg ltatlsi dijat az
ingatlantulaj don osnak szbmliuza ki.
(7) A Koordin6l6 szerv a kiszitmlirzott 6s az ingatlanha szn l6 iital hatArid6n beltil ki
nem fizetett kOzszolgiltat6si dij behajt6sa erdek6ben int6zkedik.
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13. A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatiisi dij tartalma,"a a hulladekgazd6lkodis, igy
ki.il6nosen a gyfijtes, szdllit6s, kezeles, 6rtalmatlanites, ill. a jogszabalyok iiltal
meghat6rozoft valamennyi tevekenyseg valamennyi dtet 6s kolts6g6t.

14. Az elhagyott hulladdk, a vesz6lyes hullad6k 6s az elektronikai hulladek, vagy egy6b, a

kozszolgiltatds keret6ben el nem sziillitando hullad6k gyiijtesi m6djir6l, elszillitisir6l
6s annak ellenertek6r<il a felek kiil<in, iriisban irllapodhatnak meg,

15. A Kdzszofgiltat6 r6sz6re akozszolgAltatirsi szerzodesben rdgzitett feladatok ellitris6drt
a Koordin6lo szerv a hullad6kgazd6lkodisi kozszolg6ltat6si dij meg6llapitas66rt
felel6s miniszter iiltal meghatirozott szolgeltatesi dijat frzet.

A kiizszoledltat6 kiitelezetts6eei

16. A kdzszolg6ltat6 feladata a kornyezetv6delmi el<iiriisok megtart6sa mellett a teleptilesi
hulladek ingatlanhaszn6l6kt6l torteno gytijtdse, elszdllitdsa hullad6kkezel6
letesitmenybe, illetve a szolgiiltat6s folyamatossrigfurak biaosit6sa.

I 7. Kiizszolgaltat6 koteles biaositani:
a) A kozszolg6ltatis folyamatos 6s teljes koni elletisrt oly modon, hogy a telepiil6si

vegyes hullad6k 6,s az elkulonitetten gyfijtott hulladek dsszegyiijt6set ds

elsz6llit6siit a teleptil6sen az 1. szitmi mell6kletben meghat6rozott gyakorisiggal
6s menetrend szerint 06 or6t6l l9 orriig koteles elv6gezni. A gyujt6ed6ny ii ritdse az

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

teszik lehet6v6, kijelolt gyujt6pontr6l - a kozteruleten tort6nik. A K6zszolgiltat6
koteles gondoskodni az NHKV Zrt. altal kiszamldzott dij ellen6ben a szolgdltat6st
i96nybe vev5k r6,szdre az el6irt tipusri t6bblethullad6k gyiijt6 zs6kok biaosit6siir6l.

b) A kii.iritett ed6nyzetet rigy kell visszahelyezni a koztertiletre, hogy az az rittest, ill.
kocsi behajt6 forgalm6t ne akad|lyozza.

c) Az elkitlonitetten gyr.ijtott zctldhulladek, illetve egy6b hulladekfajta a

kdzszolgiiltat6 altal tizemeltetett hullad6kgyiijto pontr4 hullad6kgy[ijt6 udvarba,
atv6teli helyre, vagy a kozszolgiltat6s kdrebe tartoz6 hullad6kot kezelo
hullad6kkezelo l6tesitm6nybe is sz6llithato, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6, vagy
kiil0n gyrijt6edenyben elhelyezhet6.

d) Az elktilOnitett hullad6kok sziillit6sa m6s napon is tort6nhet, mint a vegyes
hulladek sz6llit6sa.

e) A hulladekgazdrilkod6si kozszolg6ltat6st a Kdzszolgiltat6 z6rt rendszerii
jdrmiivekkel koteles v6gezni.

f) Evente egyszer lomtal anitirst vdgez, melynek keret6ben a szabhlyszer$en
kihelyezeu nagydarabos lom hulladdkot az ingatlanhaszn6l6ktol a helyszinen
ingyenesen dtveszi 6s elsz6llitja. A lomtalanitis id6pontjrlLr6l el6zetesen legalibb
l4 nappal 6rtesiteni kell a lakoss6go

g) A hinhoz men6 elkiil6nitett gyrijt6si rendszerben nem gyujtdtt iiveghullad6k
gyrijt6s6re kont6neres tiveggyiijt6si pontot i.izemeltet az l. sz mi mell6kletben
foglaltak szerint, melye(ke)t legalibb 4 hetente tirit.

h) a Ht. 6ltal meghat6rozott C/I-es min6sit6si osztiily szerinti kovetelm6nyek
biztosit6set, 6s a min<isit6si engeddly hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si
szerz6des hatdlyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megletet;

i) a kOzszolgriltat6s teljesitesehez szrikseges mennyis6gri 6s minosegri j6rmii, gep,

eszkoz, berendez6s biztosit6s6t, valamint a sziiks6ges letszamri es k6pzettsegri

szakember alkalmazils6t;



j) a kOzszolgriltat6s folyamatos, biaons6gos elletesahoz sziiks6ges fejlesadsek es
karbantart6sok elvegz6s6t;

k) a kdzszolgiltat6s korebe tartoz6 hullad6k kezelesere meghat6rozott helyek 6s
l6tesitmenyek ig6nybev6telet;

l) a nyilvintart6si rendszer mr.ikddtetds6t 6s a kdzszolg6ltat6s teljesites6vel
Osszefigg6 adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6set;

m) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi es adatszolg6ltatdsi rendszer l6trehoz6siihoz es
folyamatos mrikodtet6s6hez sztikseges felt6teleket; valamint

n) a fogyasa6i kifogisok 6s 6szrevetelek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6s6t
o) a tevekenyseg ell6t6srihoz sztiks6ges biaositiissal rendelkezik, amely megfelel<i

fedezetet nyujt a felel6ss6gi korben bekdvetkezett Onkorm6nyzatnak okozott
esetleges k6rok enyhitesdre,

p) biaositja" hogy a vegyes hullad6k gyiijtesehez az ingatlanhaszn6l6 legakibb 2
kiilonb6z6 iirmert6kii gyiijt6edeny kozril vilasahasson,

q) tobblethulladek elhelyez6set szolg6l6, a Kozszolg6ltat6 aLltal biaositott zsAk
forgalme,AqAra.

18. A kcizszolghltxo a sz llitm6ny rendeltetesi hely6re tort6n6 biaonsdgos eljuttatiisSert
felelos. A hulladekot rigy kell sz6llitani,- hogy annak sor6n a kornyezet ne
szennyez<idjek. A sz6llit6sb6l eredo szennyez6d6s eset6n a kozszolg6ltat6 a hulladek
eltakarit6s6r6l, a tertilet szennyez6d6smentesit6s6r5l, valamint az eredeti kdrnyezeti
6llapot helyre6llitrls6r6l koteles gondoskodni. Kozszolg6ltato a kommundlis hullad6k
gyrijt6s6t az 1. szti,rn mellikletben meghatiirozott menetrend (illewe szillitisi nap)
szerint kdteles teljesiteni, melyhez a megfelel6 sz5m[ j6rmirvet biaositja, ill.
gondoskodik annak sztiks6g szerinti helyettesiteser6l. Felek a szerz6des hat6lyba
l6p6sekor megl6v6 szrillit6si nap(ok)hoz kdpest elt6r6 szallit6si napokban is
megAllapodhatnak tov6bb6 a v6ltoz6srol Kozszolg6ltat6 megfelel6 id<iben 6s m6don
tbjdko ztatja a lako ss6got.

19. A kozszolgaltat6 tevekenys6ge soriin kciteles a hatrilyos kOrnyezetv6delmi,
kozeg6szs6gtigyi, munka, baleset es tffzvedelmi szabiilyokat megtartani, amelyek
esetleges megs6rt6s6b<il ered6 kovetkezmenyekert a polg6ri jog szabdlyai szerint felel.

20. A Szen6d6s szerinti hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6s minim6lis minosegi
ism6rvei a hulladekgazd6lkod6si kozszolgeltat6si tevekenys6g min6siteser6l szol6
2013. evi C)Oil/. tOrv6ny 1. melleklete alapjrin C/l. min6sitesi oszt6ly
megszerz6s6hez sziikseges kOvetelmenyek. Kdzszolg6ltat6 kijelenti, hogy a
kozszolgriltatis min<isegi ismerveit a Szerzrid6s id6beli hat6lya alatt folyamatosan
teljesiti, 6s aKdzszolghltatAsi Tervben meghat6rozottakkal osszhangban tartja.
Kozszolg6ltat6 tudom6sul veszi, hogy a Kozszolgiltat6si Tervben foglaltaknak
megfelel6st a Ht- szerinti megfelelos6gi velem6ny beszerz6sevel kdteles folyamatosan
igazolni. Megfelel6sdgi v6lem6ny hi6ny6ban a Szerzrid6st a Megrendel6 I h6napos
felmondisi id6vel felmondja.

21.A Kdzszolgiitat6 a kdzszolgiltat6s keret6ben megtagadhatja a telepiildsi szil6rd
hulladek elszrillitris6t, ha
- a kihelyezett hulladek dsszet6tele vagy a kihelyez6s6nek m6dja nem felel meg a
vonatkoz6 dnkorm6nyzati rendeletben leirtaknak.
- a gyujt6ed6nyben elhelyezett telepiilesi szil6rd hulladek az tirites, illetve szilllit6s
sorin a szillit6st v6gzo szem6lyek elet6ben, testi 6ps6gdben, eg6szs6g6ben, a jirrmiiben
vagy berendez6sben k6rt okozhat, vagy a hasznositris, illetve 6rtalmatlanitris sor6n
veszdlyezteti a kornyezetet,
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- erz5kszervi eszlel6ssel megdllapithat6, hogy a gyiijtSe deny mergez6, robbano,

folyekony, vesz6lyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiilesi sziliird
hulladdkkal egytitt nem gyrijthet6, nem sz6llithato, illetve nem iirtalmatlanithat6,
illetve ha az a jogszabilyok 6ltal meghaterozottan nem minosiil telepiil6si szil6rd
hullad6knak

- az onkorminyzat rendeleteben el5irtt6l eltero t6roloed6ny kihelyez6se eset6n, vagy a

hullad6k nem a szabvdnyos, zhrt terol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolgiltat6t6l
visirolt jelzett zsrikban keriiI kihelyez6sre

- a hullad6k oly modon keriil kihelyezdsre, hogy a tiiroloed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s veszelye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt edeny)

- ha a t6rol6ed6ny koriil szabirlyalanul, annak mozgatdst es iiritest akadilyoz6 modon

tobblethullad6k kenilt kihelyez6sre

- amennyiben a trirol6edenyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tirol6edenyek jelz6s6nek,

matricejenak hirlnya, illetve sertil6se eset6n.

22. Az el6z6 pontban emlitett esetekben a Kdzszolgriltat6 a tulajdonost ir6sban

halad6klalanul 6rtesiti a teleptil6si szil6rd hulladek elszallitrisa megtagad6s6nak okir6l.
A tulajdonos a megtagadasi okokat maga koteles megsziintetni vagy megsztintet6ser6l
gondoskodni. Ha e kdteless6g6nek a tulajdonos a szillit6s meghatiirozott ujabb
id6pontj6ig nem tesz eleget, a Kozszolg6ltat6 a tulajdonos k0lts6gere 6s feleloss6gere

a hullad6k elsz6llitis6nak megtagad6s6ra okot ad6 kdriilm6nyt megsziintetheti, vagy

mAssal megsztintettetheti.
23. Mentesiil a Kozszolg6ltat6 a teljesitesi kdtelezetts6g6t6l vis major eset6n, tovebbe ha

az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan ftviszonyokat
/tr6- 6s sikoss6g mentesseg, illewe egy6b okb6l jA.rhatatlan a kdzitl, amely a

Kozszolghltato gdpjirmiiveinek balesetmentes kozleked6s6t bizositja A
Kozszolg6ltat6 a teljesit6st kizArolag szil6rd ritburkolati, megfelel6 teherbirrisu, es

birmely idoj6rrisi viszonyok kOzdtt j6rhat6 kozuton koteles biaositani- A kozut
ideiglenes haszniilhatatlans6ga eset6n (pl. [tepit6s, ttbeszakad6s) a kozszolg6ltat6s
teljesitese az Orkorm nyzat 6ltal kijelolt gyiijt6pontr6l tortenik. Az ilyen esetekben

elmaradt szellitas eseten a Kdzszolg6ltato az akadhly elh6rul6s6t kovet6 legkozelebbi
sz6llit6si napon koteles szolgiltatni, mely alkalommal kc)teles az elozo elmaradt

sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gii teleptl16si hulladek elszallitis6ra is.

24. Kbzszolgiitat6 koteles a kozszolgiiltatisi tevekenys6gerol rdszletes besz6molot
kesziteni, melynek resze a r6szletes bevetel, kolts6g- 6s eredmeny kimutatiis is, 6s azt
6vente beny[rjtani az Onkorm6nyzat teszdte.

25. A szerzbdlskdt6skor a lakoss6g sajet tulajdonf gyiijtoed6nyzettel rendelkezik.
EIhaszndl6d6s, rong6l6dris, vagy eltiin6s eseten a szolg6ltat6st igenybevev6 koltseg6re

tortenik a p6tlis.
26. A kozszolgirltat6 torekszik arra, hogy a feladatkor6be tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si

tev6kenys6geket a hullad6khierarchiiira figyelemmel ugy vilassza meg, hogy a Ht-
ben, illetve a hullad6kgazdrilkodisi tervekben foglalt megel6z6si, hasznosit6si 6s

6rtalmatlanit6si c6lkitiiz6sek teljestilni tudjanak.
27. A kdzszolgd,ltat6 a vonatkoz6 korm6nyrendeletben meghat6rozott osszegben

kdmyezetvedelmi biaositist kot vagy celtartal6kot k6pez, 6s ennek t6nyet az

Onkorminyzatnak, ill. a hat6sigoknak igazolja.
28. A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltatris kereteben a kOzszolgiltat6:

a)gondoskodik a jelen szerz<id6sben meghatarozott hulladekgazdilkod6si
kdzszolgiiltat6s korebe tartoz6 hullad6kok begyiijt6s6r6l, sz6[liteserol, kezeles6r6l, 6s



b) a hulladekgazd6lkoddsi kozszolgiiltat6ssal 6rintetr hulladekgazd6lkod6si
l6tesitm6nyt iizemelteti, vagy a hulladek kezel6ser<il megfelel6 engedelyekkel
rendelkez6 hullad6kkezel<inek tortdn6 6tadiissal gondoskodik.

29. Kiizszolgiltato hulladekgazdalkodrisi kdzszolg6ltatiison kiwl egy6b
hullad6kgazd6lkod6si engedelyhez, illetve nyilv6ntart6sba v6telhez kotott
hulladdkgazd6lkodiisi tev6kenysdget - a kozszolgiiltat6 hulladekgazd6lkodrisi
tevekenyseg6r6l 6s a hulladekgazd6lkod6si krizszolgiiltat6s vdgzes6nek felteteleirril
sz6l6 kormiinyrendeletben meghatirozott hullad6k kezel6senek kivetelevel - nem
v6gezhet.

30. Kdzszolgiltato egyeb v6llalkozisi tevekenys6g folytat6s6ra jogosult, de az nem
vesz6lyeztetheti a hullad6kgazdilkodrisi tev6kenys6g folyamatos 6s teljes korfi
elletAs6t.

31. A keresztfinansziroz6s tilalm6nak elveb6l k6vetkez6en a Kozszolg6ltat6
hullad6kgazd6lkodisi kozszolgdltatis ellen6rt6kdnek r6sz6t k6pez6 esszerii nyereseg
nem tartalmazhatja a hullad6kgazd6lkodisi k6zszolg6ltat6son kivtil es6 egyeb
gudasagi tevekenys6gei kdltsegeinek, r6fordit6sainak fedezet6t.

32. Amennyiben a hulladekgazd6lkod6si kozszolgirltat6Ls kcirebe nem taiozo
tevekenys6get is v6gez a Kozszolg6ltat6, az egyes tevekenys6geire olyan elktiloni.ilt
nyilv6ntartdst kdteles vezetni, amely biaositja az egyes tevekenys6gek ritl6thatos6g6t,
valamint kiz[4a a keresztfinansziroz6st. A Kozszolg6ltato az ekdm ell6tott egy6b
villatkozisi tevdkenys6gek bev6teleit, kiad6sait, r6fordit6sait kdteles a
hulladekgazdrilkodrisi kdzszolgiltat6s bevdteleit6l, koltsegeit6t, r6fordir6sait6l
elktilonitetten, tetelesen kezelni es nyilv6ntartani.

33. A Kozszolg ltato az Altala ellethat6 egy6b, vrillalkozdsi tev6kenysdgeket, a jelen
Szerz6ddsben foglaltak betart6sa mellett szabadoq saj6t kock6zat ira v6gzi, azo;ban
ezen tevekenysigek osszefiigg6 gazdrilkod6si eredm6nye nem veszdlyeztetheti a
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgeltat6s biztons6g6t. A v6llalkozisi tev6kenysegb6l
szbrmazo vesaeseges gazdrilkodrisirt Kozszolg6ltat6 teljes korii helytal[lssal tu.toiik.

34.Ha a gyiijt6ed6nyt a hulladekgazddlkodiisi krizszolg6ltar6s ellat6s6nak biaosit6sa
c6ljdb6l kozteruleten helyezt6k el, a hullad6k a gyiijt<ied6nyben t6rt6n6 elhelyezissel a
kdzszolgeltat6 birtok6ba 6s a Koordin6l6 szerv tulajdoniiba kertil.

35. A kozszolg6ltat6 tdrekszik arra, hogy a kdzszolgitltatits kordbe tartoz6 hulladek a
kepz6d6s hely6t6l az elerhet6 leggazdasdgosabb m6don es legrovidebb id6n beliil
keniljon hasznosito vagy 6nalmatlanit6 l6tesitm6nybe.

36. A kdzszolgahat6 a Polg6ri Torv6nykdnyvben meghatarozottakon trilmen6en a jelen
szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
a) az Onkormi nyzat a jelen szerz6desben meghatarozott kdtelezetts6get - a
k6zszolgdltat6 felsz6lit6sa ellenere - srilyosan megs6rti, es ezzel a kozszolgiltatonak
k6rt okoz, vagy akadillyozza a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s teljesit6idt; vagy
b) a hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltatiisi szerz6d6s megkdt6s6t kdvet<ien hatrilyba
lepett jogszabily a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiltat6si szerz6dds tartalmi elemeit
rigy v6ltoaatja meg, hogy az a k6zszolg6ltat6nak a hullad6kgazdrllkodrisi
kozszolg6ltatis szerz<id6sszerii teljesit6se kor6be tartozo l6nyeges 6s jogos 6rdekeit
jelent6s m6rt6kben s6rti.

37. A jelen szerz6d6s megszlinese vagy megsziintet6se eset6n, tov6bbri ha a kozszolgAltat6
a szerz6des id5tartama alatt elvesziti hullad6kgazd6lkodrisi kcizszolgriltatrlsi
engeddlyet, illet6leg az lejitr, vagy a hat6s6g visszavonja a kozszolgiltat6 minrisit6set,
illet6leg az l$6r, irgy a kdzszolg |ltato az uj kozszolgriltat6 kivrilasads6ig, de
legfeljebb 6 h6napig a hullad6kgazdilkodisi k6zszolg6ltat6st vriltozatlanul ell6tja.
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38.Ha a jelen szerz<id6st a kdzszolgiiltat6 felmondja, az bnkormdrryzat halad6ktalanul
gondoskodik az ij kdzszolgitltato kivilasa6s6rol.

tjsvf6lszolsitat

39. A k6zszolg ehalo az ingatlanhaszn6l6 hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltatiissal
kapcsolatos bejelenteseinek intez6se, panaszainak kivizsgiiliisa, orvosl6sa es a

kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos 6ltalenos trij6koztatrisnyujtis biaosit6sa 6rdekdben
tigyf6lk6pviseletet biaosit a Bonyh6di Viirosh6za Ugyfelszolg6lati lrodrij6ban
(Bonyhid, Sz6chenyi ftr 12.). Tov6bb6 munkaidtiben hivhat6 tigyfels zolgiiati
telefonsz6mot 6s honlapot is kdteles iizemeltetni.

40. A kozszolgiltato az ugyfdlszolgilat keretdben a fogyaszt6v6delemr6l sz616 tdrv6nyben
meghatArozottakon tirlmen6en
a) a hullad6kgazdilkodAsi kozszolgiiltat6si tev6kenyseg min6siteser5l sz6l6
torv6nyben meghat6rozott min6sit6si enged6lyt,
b) az alkalmazott hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijakat,
c) a kozszolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6 adatokat,

d) a lomtalanitdssal kapcsolatos adatokat, inform6ciokat, valamint
e) az alvitllalkozora vonatkoz6 koz6rdekii adatokat - ha a k6zszolg6ltat6 alv6llalkoz6t
alkalmaz -,
f) az hltala megkdtott hulladekgazdrilkod6si k6zszolgiltatbsi szerz6d6st 6s annak

m6dosit6s6t az ngyfelszolghlat6n 6s a honlapj fur mindenki szim|ta ingyenesen

hozzif6rhet6v6 teszi.

Nvilvintartis. adatszoleiltat{s

4l.A hullad6kgazdalkodasi kdzszolg6ltat6s korebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos

nyilv6ntartisi 6s adatszolgeltat6si kotelezetts6gek teljesiteser6l a kozszolg6ltat6
gondoskodik. A kdzszolgdltat6 a hullad6kkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s

adatszolgiltat6si kotelezetts6gekr6l sz6lo korm6nyrendeletben meghat6rozott m6don

6s tartalommal, a tev6kenyseg6vel 6rintett hulladek6l tipus szerint nyilv6ntart6st

vezet. A nyilv6ntart6st a hullad6kjegyzekr6l sz6l6 minisaeri rendeletben

meghat6rozoft azonosit6 kodok alapjan kell vezetni. A nyilvantartest, tizemnapl6t,

bizonylatot a kozszolg6ltat6 legal6bb 5 evig - veszelyes hulladek eset6n l0 evig -
meg6rzi. A k6zszolgirltat6 a nyilv6ntartis alapj6n a hullad6kkal kapcsolatos

nyilvantartesi 6s adatszolgiltatesi kotelezetts6gekr6l sz6l6 kormanyrendelet szerint a

kornyezetv6delmi hat6s6gnak adatot szolg6ltat, tov6bbi nyilv6ntart6s6t a hat6s6g

felhiv6sa eseten a hat6s6g rendelkezes6re bocs6tja.

Biztositis

42. K,zszolgiitato a tev6kenys6g6vel okozhat6, el6re nem lathato kdrnyezeti kirok
felsz6mol6s6t lehet6v6 tevo finanszirozirs biaosit6sa 6rdek6ben legal6bb, 10.000.000

Ft/k6r 6s legaLibb, 25.000.000 Ft/ev kifizet6si limit osszegii komyezetv6delmi

biztositest kot.
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Elkiiliinitett hullad6kwiiit6s

43. A kdzszolg ltat6 az elktilonitett hulladekgyiijtes dsztonzese 6rdek6ben a lakoss6got az
elkiil<initett hullad6kgyiijtes felt6teleirol a krizszolg6ltato hullad6kgazdrilkod6si
tev6kenyseger<il 6s a hullad6kgazdAlkodisi kozszolg6ltatds v6gzesenek felteteleir<il
sz6lo kormrinyrendeletben meghat6rozott m6don t6j6koaatja.

44. Kdzszolgiltat6 biaositja az elkiilOnitett hulladekgyiijtdst az elktlonitett
hullad6kgyujtes r6szletes szabrilyair6l szolo minisaeri rendeletben meghaterozottak
szerint.

45. Kozszolgiitato az elkiilonitett hulladekgyiijtesi rendszert irgy alakitja ki, hogy
a) legal6bb a telepiil6si papir-, , miianyag-, fem- 6s i.iveghulladek elkiil<initett gyujtese
biaositott legyen, melyb<il kizitr6lag az iiveghullad6k gyrijthet<i gytijt6 ponton, a t6bbi
hhzhoz men6 gyrijt6si rendszerrel;
b) a lomhullad6k 6tv6telenek, osszegylijt6senek es elszillit6s6nak evi egyszeri
megszervezdse biaositott legyen;
c) a zdldhulladek elhelyezese legal6bb a hullad6kudvarba vagy egy6b gyrijt6helyre,
hullad6kkezel<i letesitm6nybe tort6n6 besz6llit6ssal, a jelen szerz6d6sben
meghat6rozou feltetelekkel biaositott legyen.

Alvdllalkoz6k

46. A k0zszolgitltat6 a hulladekgazddlkodrlsi k<izszolg6ltat6si szerz<id6sben meghatrirozott,
tov6bb6 a Ht-ber1 illetve a hulladekgazd6lkod6si tervekben rogzitett celok elirese
6rdekeben a hullad6kgazdrllkodrisi kozszolgriltat6s ell6t6sira alv6llalkozot vehet
ig6nybe.

47 . O*ormhtyzat kdteles biztositani:
a) a kdzszolgilhates hatdkony 6s folyamatos ell6tiis6hoz a kozszolgdltat6 sz mara
szi.iks6ges inform6ci6k szolgiitatdsit, a Ht. 35. g g) pontj6ban foglaltakra tekintettel;
b) a k<)zszolgiitat6snak a telepiil6sen v6gzett mas kdzszolgiltat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak el6segit6set,
c) a telepiilesi iginyek kieldgitesire alkalmas hulladdk gyffjtesere, szallititsir4
kezel6s6re szolg6l6 helyek es l6tesitmenyek meghat6roz6siit, valamint
d) a kozszolghltati: kizi.,rolagos kozszolg6ltatiisi jogrinak biaositrisiit az
tinkormiinyzati tulajdonban l6vo hullad6kgazdrilkod6si l6tesitmenyek vonatkozis6ban.
e) a teleptl6s kdzszolgeltatit igenybev6telere kotelezett ingatlanhasmal6i
vonatkozds6ban a kcizszolgiiltatis elliilis.ihoz kapcsol6d6 nyilvantartds (pl. n6v- 6s
cimjegyz6k) ritadisiira, adategyezet6sre,
f) kedvezmeny, mentessdg eseten annak alapjriul szolgriLl6 adatok ritadrisiit,
d a teleptlesi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyiijtes6re, szillilis6ra, kezeles6re
szolg:il6 helyek 6s letesitm6nyek megha&irozisAt. Ennek keret6ben kijekili - a
KOzszolg:lltat6val egyedetve - azokat a glujtdpontokat, amelyek alkalmasak arr4 hogy a
krizszolg6ltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszr6l6kt6l, mely
ingatlanokhoz a Kdzszolgiiitat6 altal alkalmazott g6pjirmffvel nem tud behajtaai,
h) a hullad6kszlllit6 jarmii sz.6m6ra megfelel6 ritviszonyok biaositasat, (kiilonos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitesre, valamint a kcizrit iirszelv6nyebe bel6go faagak
levrigrisrlra. ),
i) a k<izszol giitatAsi szerz6dds kozz6t6telet a helyben szokAsos m6don,
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j) az elhilonitett hullad6kgytjt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervez6s6t.

48. A hullad6kgazddlkod6si kdzszolgiltatis teljesit6se kizirilag tdrv6nyben vagy
kormrinyrendeletben, illetve az onkorm6nyzati rendeletben meghatiirozott esetekben

sztineteltethet6 vagy korl6tozhat6.
49. A jelen szerz6d6st az Onkormiinyzat a Polg6ri Tdrv6nykonyvben meghat6rozott

felmondisi okokon kivtil akkor mondhatja fel, ha a kozszolg6ltato:
a) a hulladekgazdrilkodrisi kozszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kornyezet vedelm6re
vonatkozo jogszabilyok vagy a rL vonatkoz6 hat6siigi ddntes el<iir6sait sulyosan
megs6rtette, es ennek t6nyet a biros6g vagy a hat6vig joger<isen meg6llapitotta,
b) a szerzdd6sben meg6llapitott kotelezettseget neki felr6hato m6don srilyosan
megsertette, vagy
c) nem rendelkezik a hullad6kgazd6lkodisi kozszolgiltat6si tev6kenyseg min6sit6serol
sz6l6 torv6nyben meghat6rozott min6sitesi engeddllyel, illetve megfelel6s6gi
velem6nnyel.

50. A felmondrisi id6 6 h6nap - kiveve a megfelel6s6gi v6lemeny hienya alapj6n tort6nd
felmond6s eset6t, amikor a felmondiisi id6 30 nap - amennyiben a szerz6d6s hatarozott
idejii lejrirt6ig meg ennyi h6tra van. A felmondisi id6 alatt a kozszolgaltat6 a

hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st v6ltozatlanul ell6tja.
51. Megrendel6 resz6r6l a jelen Szerz6d6s tekinteteben rendkivtili felmond6si oknak

min6stil kiilondserl ha Kozszolg6ltat6
a) a Szerz6desben foglalt kotelezetts6geit ismetelten 6s neki felr6hat6an megszegi,

b) ellen a Szerz6des megkdtese el6tt bir6srig 6ltal elrendelt cs6d vagy felsz6mol:isi

elj6r6s indult, illetve az eljar6sr6l a Megrendel6t nem tej6koztatta, vagy nem

ti${kodatja,
c) ado., illet6k-, vim- vagy tArsadalombiaositisi j6rul6k tartozrisa tobb mint '12

h6napja lejrirt, 6s ennek megfizetes6re halasa6st nem kapott,

d) Megrendel6 ellen6rzese sor6n, bizonyitottan hamis adatot szolg6ltat, vagy hamis

nyilatkozatot tesz,
e) a kozfeladat ellat6sat szzbitlyozo, gazzti jogszab lyokban el6irt k6telezetts6geit

neki felr6hat6 m6don stlyosan megszegi.

52. A szerzodds felmond6sa eset6n az Onkorm6nyzat kepvisel6+estillete int6zkedik a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6trak biztositis6r6l.
53. A szerz6d6s megszfin6se eset6n a kozszolg6ltatis ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban

lev6 tigyek iritait 6s nyilv6ntart6sait a kdzszolg6ltat6 az Onkormanyzalnak a

szerz6d6s megszfln6se napjin 6tadja.

54.A2 Onkorm anyzat a birtokeban l6v6 6s a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltatissal

kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait es nyilv6nta(esait az [j
hulladekgazdrilkod6si kozszolgiiltatisi szerzldds hat6lyba l6p6s6nek napjhn az tj
kozszolg6ltat6nak 6tadja. Az Ugyf6llistit a szerzldes hatdlyba l6pese el6tt 7 nappal

onkorm6nyzat megkiildi a Kozszolg6ltatonak, melyben az alirbbi adatok szerepelnek:

n6v, cim, edeny m6rete.

55. Onkorm6nyzat v6llalja, hogy a teli idoszakban gondoskodik a j6ratritvonalak sikoss6g

mentesit6ser6l 6s h6 eltakarit6sirol.

Zd16 rendelkez6sek

56. Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si k6zfeladat ell6t6s6ra letrehozott szeNezet

kijeloles6r6l, fetadatkor6r6l, az adatkezells m6djar6l, valamint az adatszolg6ltatisi

kdtelezettsegek r6szleres szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. $



( I H2) bekezd6se alapjin a szolg6ltatisi dijban a hulladekgazdrilkodasi
kOzszolg6ltat6s teljes k6zvetlen kOltsege megt6rit6sre kerul, igy a haszonanyag
ert6kesiteser<il a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy, hogy a k6zszolgriltat6
valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt szervezetnek
ritadni. A haszonanyag-ertikesit6sbol ered6 bevetel a Koordinill6 szervet illeti meg.

57. A Koordinril6 szerv a jelen hullad6kgazd6lkodirsi kozszolgiltatfsi szerz6des Ht 9218.
$ (2) bekezd6s szerinti megfelel5seget vizsg6lja.

58. Felek a jelen szerz6dest m6dositjdk, amennyiben jogszab6ly-v6ltozis azt sziiks6gesse
teszi.

59. Jelen szerz6d6s m6dositiisa 6s megsziintet6se csak ir6sban ervenyes.
60. A felek kozOtti jogviszonyban a hat6lyos jogszabrllyok, a jelen szerziidds

rendelkez6sei, az egydb szakmai szabelyok 6s a szakma iiltal 6ltaliinosan elismert
szakmai szokdsok ir6nyad6ak, a jogforr6sok iitkdz6se eset6n a fenti sorrendben
el6rebb 6l16 els6bbsegevel.

61. A jelen szerzrides minden eleme es reszlete nyilv6nos.
62. Kozszolgdltat6 koteles a kornyezetvedel mi szempontokat messzemen6en figyelembe

venni
63. Az Onkormdnyzat a hulladekgazd6lkod6ssal kapcsolatos feladatok ellatasat jogosult

ellen6rizni.
64. A lakossig t6j6koaat6sa 6rdek6ben a jelen hulladekgazd6lkod6si kozszolgiiltatisi

szerz5d6s konaerclerbl Megrendel6 gondoskodik.
65. A felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6des teljesit6sevel kapcsolatban

felmeriilt jogvit6juk elbir6l6s6ra - hataskrirt<il ftigg6en - a Megrendel6 sz6khelye
szerinti magyar bir6s g kizitti:lagos illet6kess6get kotik ki,

66. Amennyiben a jelen szerz6d6s valamely r6sze ut6bb 6rv6nytelennek bizonyulna, ugy a
felek a szerztides egy6b rdszeit ervenyesnek tekintik es az ervenytelenseg miatt kies6
r6sa olyan rendelkez6ssel p6toljrik, mely legink6bb megfelel a felek eredeti
szerzoddses akarat6nak.

67. Felek a jelen szerzriddst, mint akaratukk al egyez6t irjik al6.
68. Lengyel K<izseg onkorm nyzata a lgl2o17. (Iv.26.) sz6mt hartrozat6val hagya j6v6.

Kelt: Lengyel, 2O17. itpilis2S

MEGRENDEL6:

K0ZSZoLGALTAT6:

Len gyel KiirsJg6nko rnulrryza ta Al6irdsok:
K6pviseli: L6rincz Andrea polgirmester

Ellenjegyzi:

K6pviseli:
Bir6 P6ter ugyvezet6
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TELEPiiLfS NEVE: Lenryel

I.) A kiizszotgdltat6 kiv{tasztisdrril 6s a hutlad6kgazddlkodisi kiizszolgdltatisi
szerz6d6sr6l sz6l6 31712013. (VIII. 28.) Korm. rendelet l. S (1) bekezd6se szerinti
t{j6koztatds:

a) a hulladekgazd6lkodrisi kOzszolgdltat6sba (a tovibbiakban: kozszolg6ltat6s) bevont teriilet
telepi.il6si, ftldrajzi 6s az OHKT-ben meghat6rozott k6zleked6si jellemz6i: a tertilet

domborzata alapvet6en dombvid6ki, telepiiles jellege falusias,

Teriilete: 20,03 km2

A kdzszolg6ltat6si teriilet hat6rai:

Az utak mindenhol burkoltak, de n6hol nagyon keskenyek, sok a belog6 69, egyes utc6kban

nem lehet megfordulni, ez6rt sokat kell tolatni a j6rmiivel

1. Teleptil6s kdzszolgSltatisba bevont beltertilete: teljes

2. Telepiil6s kOzszolgiltatasba bevont ktilteriilete: nincs

b) a kozszolg6ltat6ssal 6rintett teriilet lakoss6giinak sz6ma az utols6 lezirt 6s el6rhet6,
(ozponti Staiisaikai Hivatal 6ltal kozolt adatokkal: 545 f6 (Lakon6pess6g 2015.01.01-en)

c) a kozszolgiltat6s megkezdes6nek tervezett id6pontj6t es a kozszolg6ltat6s ell6t6s6nak

tervezett id6tartama.
o Kezd6s id6pontja: 2017. m.ijus l. napjit kovet6 elsti sz6llit6si napon

o Szerz6d6s id6tartama: 2017. m6jus 1. napj6t6l kezd6d6en 10 evre

d) a telepul6si onkormanyzati rendelet szerinti hetyi szabalyoziis f6bb jellemz6i: Lengyel

KOr."g brkor.6nyzat K6pvisel6-testi.itet6nek a telepiil6si szil6rd hulladekkal kapcsolatos

helyi kozszolg6ltat6sr6l sz6l6 8l2}l6. (W.22.) onkormanyzati rendelete szerint.

e) a kdzszolgiltat6s kor6be tartozo hullad6k v6rhat6 mennyisege, fajtija 6s 6sszet6tele:

H6atart6sok szhma: 240 db
GazdSlkod6 szervezetek s25ma: 14 db

Teleptil6s

Ed6nyek (vegyes

hdztartdsi hullad6k) Szelekt(v

80 liter 120 liter 120 liter 24O liter 1.100

Lengyel
1 La2 L20 0 5

Heti egyszer tort6nik a tetepiilesi szil6rd hulladek elszillitrisa
tz



2076.

Telepii l6s

Hullad6kmennyis6g (kg)

EwC: 200301 EWC: 150105 EwC: 150107 EWC: 20O201 EWC: 200307
egydb, telep lisi vegyes szelektiv Uveg csomogoldsi Ziildhulloddk Lomhulladdk

Iengyel
14031 470 300-400* 0 27aa

Hullad6kudvar a telepiilesen nem tizemel, a szolgeltatAst ig6nybe vevok a Bonyhddi
hulladekudvarba (7150 Bonyh6d, Gy6r utca 7512 hrsz.) szillithad6k be azon hullad6kaikat,
amit a hullad6kudvar fogadni tud.

A telepiil6s lakosai rdsz6re ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a kozszolg6ltat6 a helyben szokisos
m6don 6s honlapjrin tajfikoztatast nyujt. A hullad6kudvarban gyujtret6 egyes hulladdkokra 6s a
hullad6kudvar ig6nybeveteli m6dj6ra vonatkoz6 t jdkoaatist a K6zszolgiiltat6 a honlapjan 6s a
hulladdkudvarban kdzzeteszi.

A Ktizszolgiltato a hullad6kudvar iizemeltet6si szzbitlyzatAban meghatfuozzz a term6szetes szem6ly
ingatlanhaszruil6 :iltal a hullad6kudvarban elhelyezhet6 hulladdkok mennyis6ga. A termeszetes
szem6ly ingatlanhas nitl6 e jogitt csak tgy gyakorolhatja, ha a hulladdkgazdilkodasi kcfzszolgaltatasi
dijat megfizette

Az edenyzetben gyujt<itt vegyes hbnarlhsi hulladek mellett a hriaartrisoktol elszillitand6 az
elktilonitetten (srirga fedelii) ed6nyben, vagy 6tlitsz6 zsilkban vegyesen gytijttitt papir-,
miianyag-, f6m-, ill. tiirsitott csomagolisi hullad6kok k6t heti gyakoris6ggal. A lomtalanites
6vente egy alkalommal kell biztositani.

Az iiveg hulladekokat 1 db gyujt6ponton 1.100 literes kont6nerben kell gyujteni. Az iirit6s
havonta egy alkalommal t0rt6nik.

II.) A hullad6kgazd6lkodisi kiizszolgdltatds keret6ben a kiizszolg6ltat6 kiitiiniisen az
alSbbiak szerint titja el feladat{t, itt. az al{bbi szolgdltat{sokat kiiteles elv6gezni.

a) Az ingatlanhaszn6l6 6ltal a k6zszolg6ltat6 a gyrijt6edenyben gyiijttitt telepiil6si hulladekot
az ingatlantulajdonost6l atveszi 6s elsz6llitja - ideertve a hiztartisban k6pzod6 vegyes
hulladek, tlletve az elkiilcinitetten gy'rijtdtt hullad6k elsz6llitisiit is - az i. szakaszban
meghat6rozott gyakoris6ggal. A gyiijtoedeny tiritdse az egyes ingatlanok el<il - illetve ahol ea
a tenilet foldrajzi, forgalmi lehet6segei nem teszik lehetov6, kijelolt gyujtopontrol - a
kciaeruleten tortenik.
A gyiijt<ied6ny tartalm6t meghalado teleptildsi hulladekot a krizszolg6ltat6 emblem6jdval
ell6tott tobblethullad6kos mfianyag zs6kokban is ki lehet helyezni a gytijt6s napjin az ed6ny
mell6. A Kozszolg6ltat6 kciteles gondoskodni az NHKV 2ft. altal kisz mliu;ott dij ellen6ben i
szolg6ltatast ig6nybe vev6k reszbre a mfianyag zsAkok biztositas6r6l, melynek elszrillit6si
kcilts6g6t a zsitk 6ra tartalmazza. Tdbblethullad6kos zs6kot az iigyf6lszolg6laton
jegyz6kdnyvezds mellett vehetnek 6t a lakosok

qL



b) A lomtalanit6s kor6be tanozn Mgydarabos hullad6kot az ingatlantulajdonost6l 6vente egy

alkalommal ingyenesen 6tveszi es elszallitja, a koaeniletet feltakaritja.

c) Gondoskodik az elsz6llitou hullad6k kezelesenek megold6slr6l.

d.) Hitiltoz men5 szelektiv csomagolisi hullad6k gyfijt6s biaosit6sa (ktilon dijaz6s nelkiil) az

L szakaszban ismertetett gyakoris6ggal, s6rga fedelii gyfijtSed6nyben, ill. 6tkitszo miianyag
zs6kban. A zsiikot az ingatlanhaszn6lo biaositja

e.) Az elkiildnitetten gyfijtdtt hulladek - pl. csomagolasi hulladrik, zoldhulladek, stb. - a kdzszolg6ltato

iiltal iizemeltetett hullad6kgyiijt6 pontr4 hulladekgyiijtti udvarb4 itveteli helyre, vagy a

k<i,zszolgAltalis kcir6be tartozo hullad6kot kezel<i hulladdkkezel6 l6tesitmenybe is szillithato, 6s ott a
jogosultnak :itadhat6, vagy hilcin gyiijtoed6nyben elhelyezhet6.

f.) A hizhoz men6 elkiildnitett gyiijt6si rendszerben nem gyf:itott iiveghullad6k gyfijtes6re

kont6neres szigetet [zemeltet Kozszolg6ltato azl. szakaszban ismertetett helyszinen, legal6bb

4 hetente tort6n6 tiritessel.

g.) a Kozszolgeltaro kdteles gondoskodni a k0zint6zm6nyek, virllalkoz6sok teleptil6si

hulladek6nak elszillitrisar6l heti, ig6ny eset6n sfinibben torten6 gyakoris6ggal.

h.) Az Orszrigos Hulladekgazd6lkodiisi Kdzszotgiltat6si Tervben (a tovebbiakban: OHKT)
foglaltaknak megfelel6en kell a k6zszolg6ltat6st ell6tni.

Ja rat sz e dd si nap : csiitortok
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