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kozritt, a mai napon az alibbiakban meghat6rozott felt6telekkel.

L Az onkorm6nyzat jelen nyilv6nos szerz6dest koti a Kozszolg6ltat6val, hogy Mucsfa
teleptil6s kozigazgatisi teriilet6n folyamatosan es teljes konien ell6ssa a ielepril6si
szil6rd hullad6kkal kapcsolatosan a hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltatrisi feladatokat.
A kdzszolg6ltat 6st az orszagos Hullad6kgazd6lkodrisi K<lzszolg6ltat6si rervben (a
tov6bbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelel6en kell ellitni_

2. A K6zszolg6ltat6 e tev6kenys6get a vonatkoz6 jogszab6lyok alapj6n, az egyes
ingatlanok haszn6l6inak javrl.ra 6s koltseg6re v6gzi.

3. Krizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si tevekenyseg6t a hullad6kr6l szol6 2012. 6vi
clxxxv. torvdny (tovribbiakban. Ht.) illetve e t6rv6ny felhatalmazasa alapjiln
kihirdetett jogszab6lyok 6ltal szabitlyozot helyi k6zszolg6ltat6sk6nt vegzi.

4. Kdzszolgiitat6 nyilatkozik, hogy v6llalja a megjelolt krizszolg6ltat6s teljesit6set, annak
a hat6lyos jogszabrilyokban r(,gzitett felt6teleivel, a sziikseges engedelyekkel
rendelkezik, nyilatkozik tovibb6, hogy a kozszolg6ltat6son kiviili tevekenys6gei nem
vesz6lyeztetik a jelen kozszolg6ltatisi szerz<ldesben vellalt kotelezetti6geinek
teljesit6s6t.

5. A Kozszolgdltat6 a kozszolgAltat6s kcir6be tartozo hulladek kezel6s6re az ali$bi
letesitm6nyeket veszi ig6nybe.

o P6cs-Kdk6ny Region6lis Hulladdkkezel<i Kdzpont (Kdk6ny 05j/a, O57lb,059la,
O59/b,06319, valamint Szilvbs O2t/a,021/b es O2llc hrsz.)

o Bonyhridi hullad6kudvar (Bonyh6d 7512 hrsz.)
6. A szerzldo felek r<igzitik, hogy a jelen szerz<id6sben rlgzitett Kozszolg6ltat6ra

vonatkoz6 jogok gyakorlaset ds kotelezettsegek teljesitesdt Mucsfa teteptil6s teri.ileten



kizir6lag Kdzszolgiitato jogosult ell6tni. Jelen szerz6d6s teruleti hatelya kiterjed a

teleptil6s teljes kozigazgatisi teruletere.
7. A kdzszolg6ltatesi tevekenyseg v6gzesenek 6s a jelen szerzodesnek az tdotartama: 2017.

mdjus 1. napjft6l 2027. iprilis 30. napj{ig terjedd id<ire sz6l, tekintettel a Ht. 33. $ (2)
bekezd6sere. A szerz6d6s 2017. m6jus 1. napj6n lep hatdlyba. Els6 saillitrisi nap a
szerz6d6s hat6lybalepes6t kovet6 elso szillitisi munkanap. Felek a szerz6d6s hat6lyba
lep6sekor megl6v6 sz6llit6si nap(ok)hoz kepest elt6r<i szlllitesi napokban is
meg6llapodhatnak, tovribb6 a viltoz6srol Kozszolgiiltato megfelelti id6ben es m6don
tqekoztatja a lakossigot.

8. A k6zszolg6ltat6ssal erintett tertilet es tev6kenys6g sajitoss6gait, a szolg6ltatas
telepiil6s specifikus meghatdroz6s6t a jelen szerz<id6s I . melliklete tarlalmazza.

9. A jelen hullad6kgazdrilkodasi kcizszolgdltatiisi szerz6d6s al6ir6s6nak feltdtele, hogy a
krizszolg6ltat6 rendelkezzen a k6vetkez6 felt6telekkel, melyet koteles a szerz6d6s teljes
idotartama alatt is folyamatosan fenntartani:
a) a krizszolgiltatis ell6tisihoz sziiks6ges hat6s6gi enged6llyel rendelkezo 6s megfelel6

mtiszaki Sllapotban lev6 j6rmiivekkel, g6pekkel, berendez6sekkel es eszkcizctkkel,

valamint olyan - tulajdon6ban, kezel6s6ben vagy b6rlem6ny6ben levo - telephellyel,
amely alkalmas a k6zszolg6ltat6s v6gzesehez szukseges jarmiivek, gepek,

berendez6sek 6s eszkozok t6rol6s6ra, tisztitesera, fert6tlenit6sere 6s miiszaki
ellen6rzesere;

b) olyan felszerelesekkel es eszkdzdkkel, amelyek a kozszolgirltat6s kereteben elletni
sz6nd6kozott tev6kenyseg gyakorliisa sor6n esetlegesen bekdvetkez6 kdmyezeti
k6,rok azonnali beavatkoz6st igeny16 elhririt6s6hoz sziiks6gesek;

c) a kdzszolg6ltat6s ell6t6s6hoz sziikseges l6tszhmf - es a vonatkoz6 jogszab6lyok

el6irisainak megfelel6en k6pzett - szakemberrel;
d) a kOrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal kiadott min6sitesi engedellyel;
e) aHt.32lA. $ (1) bekezd6s f) pontja szerinti megfelel6segi v6lemennyel.

Kozszolgiltat6 a szerz6des al6iris6val nyilatkozik an6l, hogy a jelent pontban foglalt
valamennyi felt6telt telj esiti.

A kiizszoledltatis finanszirozisinak elvei 6s m6dszerei

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

kozszolg6ltatrisi dij felosa6s6nak elv6t a Ht. 88. $ (3) bekezd6s bh) pont szerinti

miniszteri rendelet 6llapitja meg es a Koordin6lo szerv szedi be.

11. A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht- 46-48.5 6s

91.$, valamint a 6412008. (IIL28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel<ien

tortent.
Az ingatlanhasznril6k 6ltal fizetend6 tiritesi dijak:

- Lakossigi dijak:
60 literes edeny. 146,- Ft + Afar
80 literes ed6ny: 201,- Ft + Afa
120 literes edeny: 302,- tr't + Afa
240 literes ed6ny: 582'- Ft + Afa
*a 3E5/2O14. (XI. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediiLl Cs ileMtetszer0en haszxll6
termdszetes szemCly ingatlanhasa6l6 r6szere, a lelepuldsi onkornrAnyzat dltal kiadott igazoliis a.lapjdn

Tobblethull ad6k gyfijtes6re szolg6l6 zsirk ir a. 3 6 1,- Ft+Afaldb.
2
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- Cazd6lkod6 szervezetek 6ltal fizetendo diiak:
120 literesedeny: 4ffi
240 literes edeny: t72,- Ft+Afa
770 literes edeny: 2.79t,- Ft+Afa
1. 100 literes ed6ny: 3.997,- Ft+Afa

int6zm6nyek dija:
120 literes edeny: 302,- Fl +.Afa
240 literes ed6ny: 5E2,- Ft+Afa
770 literes ed6ny: 1.938,- Ft+ifa
I . 100 literes eddny: 2.76E,- Ft+Afa

Az rillami hulladekgazdrilkod6si kozfeladat ell6t6sira l6trehozott szeryezet
kijeloles6r6l, feladatkordrdl, az adatkezel|,s m6dj6r6l, valamint az adatszolgiltatisi
kotelezettsegek reszletes szabdlyair6l szolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet 11.

$ (1)-(2) bekezd6se alapjrin:
(1) A Koordinalo szerv (NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6lo 6s
Vagyonkezel6 ZirtkOrircn Mffkdd6 Reszvenyt6rsas6g) kOzszolgiltatrisi dijakra
vonatkozo szAmldkat a rendelet 20 $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatis alapj6n
ellitja ki
(2) A kdzszolghltat6 hiinyos vagy kesedelmes adatszolgiltatasa esetin a Koordin6l6
szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltatdssal erintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a
Koordin6l6 szerv 6ltal legutobb kisz6ml6zou kdzszolg6ltatisi dijr6l rillit ki szimlht. Az
ezzel osszefi.igg6sben keletkez<i dijkorrekci6 eseten minden helytellesi kdtelezettsdg a
kozszolgiltat6t terheli. Az igy keletkez<i kozszolg6ltat6si dijktilonb<izet pozitiv
m6rleg6t a Koordinilo szerv a kozszolgiiltat6nak fizetendo esedekes szolg6ltatrisi dijba
besz6mitja.
(3) A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helyelen adatszolgiiltatis6b6l ered<i, a Koordin6lo
szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal kapcsolatos
valamennyi kdvetkezm6ny6rt a klzszolgilltatot terheli felel<isseg.
(4) A Koordinilo szerv a rendelet 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs k6zszolg6ltat6si dijfizet6s
meghati,rozva az adatszolg ltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesites tortent. A Koordinal6 szerv e korben jogosult ingyenesen
adatot k6rni az illetekes hat6sagtol a 20. g (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6sbol
hi6nyz6 ingatlanok es szrikseges adataik megdllapit6sa erdek6ben.
(5) A (4) bekezd6s alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kozszolgiltat6nak, es felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon
vigzett szolgiitatiis6nak megfelel<ien korrig6lja a rendelet 20. $ (l) bekezdes szerinti
adatszolgiltat6st legkes6bb az 6rtesitds k6zhezv6telet koveto 8 napon beliil.
(6) Az (5) bekezd6s szerinti korrekci6t kdvet6en - a k1zszolgirltat6 elter6
adatszolgiltatdsa hiiinyiban - a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat isi dijat az
i ngatlantulaj dono snak szhmlA z z a ki.
(7) A Koordin6l6 szerv a kisziiml6zott es az ingatlanha sznirl6 6ltal hat6rid6n beliil ki
nem fizetett kozszolg6ltatisi dij behajt6sa erdek6ben intezkedik.
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13. A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgiltatrisi dij tarlalmazza a hullad6kgazdalkod6s, igy
kiilondsen a gyiijt6s, sz6llit6s, kezel6s, iirtalmatlanit6s, ill. a jogszabdlyok 6ltal
meghatarozott valamennyi tev6kenys6g valamennyi dij6t 6s kolts6get.

14. Az elhagyott hullad6k, a vesz6lyes hullad6k 6s az elektronikai hullad6k, vagy egyeb, a
kozszolg6ltatis kereteben el nem sz6llitand6 hullad6k gyfijt6si modj616l, elsz6llit6srir6l
6s annak ellenertek6rol a felek kiildn, ir6sban 6llapodhatnak meg,

15. A Kdzszolg iitato rdszere a klzszolgiitathsi szerz6disben rogitett feladatok elletese6rt
a Koordin6l6 szerv a hulladekgazd6lkodrisi kozszolg6ltat6si dij megdllapit6s6ert
felel6s miniszter 6ltal meghat6rozott szolgaltat6si dijat frzet.

A kiizszoledltat6 kiitelezetts6eei

16. A kozszolg6ltat6 feladata a komyezetv6delmi el6irisok megtartasa mellett a telepiilesi
hulladek ingatlanhaszn6l6ktol tdrteno gyffjtese, elsz6llitiisa hulladekkezel6
l6tesitm6nybe, illetve a szolgiltat6s folyamatoss6g6nak biaositisa.

17 . Kozszolgltat6 koteles biztositani.
a) A kdzszolg6ltat6s folyamatos es teljes kdrii ell6t6set oly m6don, hogy a teleptil6si

vegyes hulladek es az elkiilonitetten gyujtott hullad6k dsszegyfljt6set 6s

elszillit6sit a telepi.il6sen az L szhmi mellekletben meghatiirozott gyakorisaggal

es menetrend szerint 06 orinol 19 oraig k6teles elvegezni. A gytijtded6ny tirit6se az
egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ezt a terulet foldrajzi, forgalmi lehet6s6gei nem

teszik lehet6v6, kijeldlt gyiijt6pontrol - a kdzteruleten tdrtenik. A Kcizszolgiiltat6
koteles gondoskodni az NHKV zft. ehd kisz6mlirzott dij elleneben a szolg6ltatist
ig6nybe vev6k r€szdre az el6irt tipusri tobblethullad6k gy-tijt6 zs6kok biaosit6sfu6l.

b) A kiiiritett ed6nyzetet rigy kell visszahelyezni a kozteriiletre, hogy az az rittest, ill.
kocsi behajt6 forgalm6t ne akadhlyozza.

c) Az elkiilonitetten gyiititott zoldhullad6k, illetve egy6b hullad6kfajta a

kdzszolgiltat6 eital iizemelteteu hullad6kgytijt<i pontr4 hullad6kgyujt6 udvarba'

6tv6teli helyre, vagy a kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hulladekot kezel6

hullad6kkezel6 l6tesitmenybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6, vagy

ktildn gyujt6ed6nyben elhelyezhet6.

d) Az elkilldniteu hulladekok saillit6sa m6s napon is t6rtenhet, mint a vegyes

hullad6k szdllit6sa.
e) A hullad6kgazd6lkodrisi kozszolg6ltatist a Kdzszolg6ltat'l z rt rendszeni

jrirmiivekkel kdteles v6gezni.

I Evente egyszer lomtalanit6st v6gez, melynek keret6ben a szabalyszenien
kihelyezett nagydarabos lom hullad6kot az ingatlanhaszndl6kt6l a helyszinen

ingyenesen itveszi 6s elsz6llitja. A lomtalanit6s id6pontjdr6l el6zetesen legal6bb

l4 nappal 6rtesiteni kell a lakoss6got.
g) A hazhoz men6 elki.ilonitett gyiijt6si rendszerben nem gyiijtott iiveghullad6k

gyijt6sere kont6neres tiveggyiijtesi pontot iizemeltet az l. szitmi mellekletben

foglaltak szerint, melye(ke)t legal6bb 4 hetente tirit.
h) a Ht, hltal meghatirozott CA-es min<isitesi osztely szerinti kovetelmenyek

biaosit6s6t, 6s a min6sit6si engedely hullad6kgazd6lkodhsi kozszolg6ltat6si

szerz6d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6t;

i) a kozszolg5ltatiis teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gri es minSs6gt j6rmii, g6p,

eszkoz, berendez6s biaosit6s6t, valamint a sziiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gri

szakember alkalmaz6stit;



j) a krizszolgdltatas folyamatos, biaons6gos elletesahoz sztiks6ges fejlesztesek 6s
karbantart6sok elv egz6s6t;

k) a kozszolg6ltatiis k0rdbe tartozo hullad6k kezelesere meghat6rozott helyek es
letesitm6nyek igenybev6telet;

l) a nyilv6ntartdsi rendszer mrikddtetesdt 6s a kozszolgriltatris teljesit6sevel
cisszefiigg6 adatszolg6ltat6s rendszeres teljesiteset;

m) a nyilviintart6si, adatkezelesi es adatszolg6ltatiisi rendszer l6trehoziis6hoz 6s
folyamatos miikodtetes6hez szriks6ges felteteleket; valamint

n) a fogyaszt6i kifog6sok es 6szrev6telek elintez6si rendj6nek meg6rllapit6srit
o) a tev6kenyseg elletes6hoz sziiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6

fedezetet nyrijt a felel6ss6gi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott
esetleges k6.rok enyhitis6re,

p) biaositja, hogy a vegyes hulladek gFljtesehez az ingatlanhasznril6 legaldbb 2
krilctnboz6 rirmdrt6kii gyiijt<ied6ny kdziil vilaszthasson,

q) tobblethulladek elhelyezeset szolgrilo, a K6zszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k
forgalmaz6siira.

18. A kozszolg6ltat6 a szlllitminy rendeltetesi helyere t6rten6 biztons6gos eljuttates6ert
felel6s. A hulladekot rlgy kell szillitani, hogy annak sor6o a kornyezet ne
szennyez6dj6k- A szdllit6sbol ered6 szennyeztid6s eseten a kozszolgiltat6 a hullad6k
eltakaritrisrir6l, a teri.ilet szennyezcid6smentesitds6rol, valamint az eredeti kdrnyezeti
illapot helyreillitrisar6l ktiteles gondoskodni. Kdzszolg6ltat6 a kommuniilis hulladek
gyiiiiteset az I. szdm melliklelben meghatiirozott menetrend (illetve sziillitiisi nap)
szerint koteles teljesiteni, melyhez a megfelelS sz6mrl j6rmiivet biaositja, ill.
gondoskodik annak sziikseg szerinti helyettesit6sdr6l. Felek a szerz6des hatrilyba
lep6sekor meglev6 sz6llitasi nap(ok)hoz k6pest elter6 szillitesi napokban is
meg6llapodhatnak tovribb6 a vdltoz6srol Kozszolg6ltat6 megfelel6 idoben 6s modon
t jdko ztatla a lakossiigot.

19. A kozszolg6ltat6 tevekenys6ge sor6n koteles a hatdlyos kcirnyezetv6delmi,
k6zeg6szs6gtigyi, munka, baleset es tiizv6delmi szab6lyokat megtartani, amelyek
esetleges megs6rt6seb<il ered6 kdvetkezm6nyek6rt a polgari jog szabAlyai szerint felel.

20. A Szenildds szerinti hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgiiltat6s minimiilis min6s6gi
ismervei a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si tevekenys6g min<isit6s6rol sz6l6
2013. 6vi C)O(V. torveny 1. melleklete alapjSn C/l. min6sit6si osa6ly
megszerzesdhez sziiks6ges kdvetelmdnyek. Kdzszolg6ltat6 kijelenti, hogy a
kozszolg6ltatAs minosegi ismdrveit a Szerz6d6s id6beli hatiilya alatt folyamatosan
teljesiti, 6s aKozszolgiitat si Tervben meghatirozottakkal osszhangban tartja.
Kozszolg6ltat6 tudomiisul veszi, hogy a Kdzszolghhat6si Tervben foglaltaknak
megfelelest a Ht. szerinti megfelel6s6gi v6lemeny beszerz6sdvel kdteles folyamatosan
igazolni. Megfelel6segi velemeny hi6nyriban a Szerz6dest a Megrendelo t h6napos
felmondAsi id6vel felmondja.

21.4 K6zszolg6ltat6 a kcizszolgiiltat6s kereteben megtagadhatja a telepiilesi sziliird
hullad6k elsz6llit6s6t, ha
- a kihelyezett hullad6k osszet6tele vagy a kihelyez6senek m6dja nem felel meg a
vonatkoz6 dnkorm6nyzati rendeletben leirtaknak.
- a gytijt6ed6nyben elhelyezett teleptilesi szil6rd hullad6k az irites, illetve sz6llit6s
sor6n a sz6llitiist vdgz6 szemilyek 6let6ben, testi 6ps6geben, egeszs6g6ben, a jdrmiiben
vagy berendez6sben kiirt okozhat, vagy a hasznositiis, illetve 6rtalmatlanitds sordn
vesz6lyezteti a kOmyezetet,
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- lrzdkszervi 6szlel6ssel megillapithat6, hogy a gyujt6eddny mergez6, robban6,

folyekony, veszelyes vagy olyan anyagot tartalm az, amely a telepi.ilesi szildrd

hullad6kkal egyiitt nem gyiijthetti, nem sz6llithat6, illetve nem drtalmatlanithat6,

illetve ha az a jogszab lyok altal meghat6rozottan nem mintisiil teleptil6si szilird
hullad6knak

- az dnkormiinyzat rendeletdben el6irtt6l eltero tiirol6ed6ny kihelyez6se eset6n, vagy a
hulladek nem a szabv6nyos, zirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolg6ltatot6l
vhs rolt jelzett zs6kban kertil kihelyezesre

- a hulladek oly m6don kerul kihelyez6sre, hogy a t6roloed6ny mozgatesakor a

kisz6r6diis vesz6lye fenniill (nem lezirt, illetve s6rtllt edeny)

- ha a tirol6edeny kciriit szabiilytalanul, annak mozgat6st es iirit6st akad6lyoz6 m6don

tdbblethulladek kerillt kihelyez6sre

- amennyiben a tirol6edenyek jelz6se bevezetesre keriil - a t6rol6ed6nyek jelz6s6nek,

matricij6nak hi6nya, illetve sdriil6se eset6n.

22 Az e\oz6 pontban emlitett esetekben a Kozszolg6ltato a tulajdonost ir6sban

halad6ktalanul 6rtesiti a telepiil6si szil6rd hultad6k elsz6llit6sa megtagad6shnak ok6r6l.

A tulajdonos a megtagad6si okokat maga koteles megsziintetni vagy megszi.intet6s6rol

gondoskodni Ha e kdteless6g6nek a tulajdonos a szillitis meghatrirozott rijabb

id6pontj6ig nem tesz eleget, a Kozszolg6ltat6 a tulajdonos koltseg6re 6s feleloss6gere

a hullad6k elszillitis6nak megtagadris6ra okot ado koriilm6nyt megsziintetheti, vagy

mSssal megsztintettetheti.
23. Mentesul a Kozszolg6ltat6 a teuesit6si kdtelezettseg6t6l vis major eset6n, tovabbe ha

az Onkorminyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6sehez olyan utviszonyokat
/h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egyeb okb6l j6rhatatlan a kozttl, amely a

Kozszolgirltato g6pj6rmiiveinek balesetmentes ktizleked6set biztositja. A
Kozszolg6ltato a teljesit6st kiz r,llag szil6rd ritburkolatri, megfelel<i teherbir6sri, 6s

b6umely id6j6r6si viszonyok kozdtt jirhato kdzuton koteles biztositani A kOzut

ideiglenes hasznilhatatlans6ga eset6n (pl. ttepit6s, ritbeszakad6s) a kozszolg6ltatis
teljesit6se az Onkorm6nyzat altal kijeldlt gyujt6pontr6l tdrt6nik. Az ilyen esetekben

elmaradt sz6llit6s eset6n a Kdzszolg6ltat6 az akadily elh6rul6s6t kdvet6 legkozelebbi

szallit6si napon kdteles szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az el6zo elmaradt

sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gri telepi.il6si hullad6k elszallit6sira is.

24.KbzszolgLltat6 koteles a kdzszolg6ltatiisi tev6kenys6gerdl r6szletes besz6mol6t

kesziteni, melynek r6sze a r6szletes bev6tel, koltseg- 6s eredmeny kimutatis is, 6s azt

6vente benyrijtani az Onkorm6nyzat rdsz6re.

25.A szerzodlskot6skor a lakossrig saj6t tulajdont gyiltbeddnyzettel rendelkezik.

Elhaszn6l6dis, rongil6d6s, vagy eltitn6s eset6n a szolg6ltat6st igenybevev6 koltseg6re

tort6nik a p6tlas.
26. A kozszolghltat6 torekszik arra, hogy a feladatkorebe tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si

tev6kenys6geket a hulladekhierarchiira figyelemmel tgy v6lassza meg, hogy a Ht-
ben, illetve a hullad6kgazd6lkod6si tervekben foglalt megel6zesi, hasznositdsi 6s

artalmatlanit6si c6lkitiiz6sek teljesiilni tudjanak.
27. A kdzszolgekat6 a vonatkoz6 korm6nyrendeletben meghat6rozott osszegben

kornyezetv6delmi biaosit6st kot vagy cdltartal6kot k6pez, es ennek t6nyet az

OnkormAnyzatnak, ill. a hat6s6goknak igazolja.
28. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiltat6s kereteben a kdzszolgirltat6:

a)gondoskodik a jelen szerz6desben meghat6rozott hulladekgazdAlkodisi
kozszolg6ltat6s korebe tartoz6 hulladekok begytijt6ser6l, szillitdsdr6l, kezeles6r6l, 6s
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b) a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgiiltat6ssal erintett hullad6kgazd6lkoddsi
l6tesitmenyt i.izemelteti, vagy a hulladek kezel6sdrol megfelel6 engeddlyekkel
rendelkez6 hulladekkezel6nek torten6 6tadAssal gondoskodik.

29. Kozszolg|ltato hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6son kivtil egy6b
hullad6kgazdrilkodisi enged6lyhez, illetve nyilv6ntart6sba v6telhez kotott
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenyseget - a kozszolg6ltat6 hulladekgazddlkodisi
tev6kenys6gerol 6s a hulladdkgazdrilkod6si krlzszolg6ltatiis vegz6s6nek felteteleirol
sz6l6 kormdnyrendeletben meghat6rozott hulladek kezeles6nek kivetelevel - nem
vegezhet.

30. Kdzszolg6ltat6 egyeb v6llalkoz6si tev6kenys6g folytat6s6ra jogosult, de az nem
vesz6lyeaetheti a hullad6kgazd6lkod6si tevekenyseg folyamatos 6s reljes koni
elletAs6t.

31. A keresztfinansziroz6s tilalminak elveb6l k6vetkezoen a K6zszolg6ltat6
hulladekgazdrilkod6si k6zszolg6ltatris ellendrtekenek r6sz6t kdpezo dsszeni nyeresdg
nem tartalmazhatja a hulladekgazdrilkodrisi kozszolg6ltatiison kiviil es6 egyeb
gazdasiryi tevekenysegei koltsegeinek, rdforditrisainak fedezetet.

32. Amennyiben a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgriltat6s kor6be nem tartozo
tev6kenysdget is vdgez a Kdzszolgaltato, az egyes tev6kenys6geire olyan elktiloni.ilt
nyilvintart6st kOteles vezetni, amely biztositja az egyes tevekenys6gek 6tlithatosdgrit,
valamint kiz rja a keresztfinanszirozist. A Kozszolg6ltato az eftall- elldtott egy6b
v6llalkoz6si tevekenys6gek beveteleit, kiadisait, rrifordit6sait kdteles a
hulladekgazdrilkod6si kozszolgiiltat6s bev6teleitol, kolts6geit<il, r6fordit6sait6l
elkii16nitetten, tetelesen kezelni 6s nyilv6ntartani.

33.A Kcizszolglltato az 6ltala ellathato egy6b, villalkoz6si tevekenysegeket, a jelen
Szerz6desben foglaltak betartisa mellett szabadon, saj6t kock6zat 6ra vdgzi, azonban
ezen tev6kenys6gek dsszefiigg6 gazd6lkodiisi eredmenye nem veszelyeaetheti a
hulladekgazdrilkod6si kozszolgrlltatis biaonsrigrit. A vrillalkoz6si tevekenys6gbol
szdrmaz6 vesztes6ges gazd6lkod6s6rt Krizszolg6ltat6 teljes koni helytellassal tartozik.

34.Ha a gytijt6ed6nyt a hulladekgazdrilkodrisi kozszolgiltatis ellit6s6nak biztosit6sa
cdljAb6l kdzteruleten helyea6k el, a hullad6k a gyiijt6ed6nyben rdrt6n6 elhelyez6ssel a
kozszolgaltat6 birtok6ba 6s a Koordinirl6 szerv tulajdon6ba keriil.

35.A kcizszolgriltat6 tcirekszik arr4 hogy a kiizszolgaltatits kor6be tartozo hullad6k a
k6pz6des hely6t<il az eldrheto leggazdas6gosabb m6don 6s legrcividebb id6n beltil
keri.iljOn hasznosit6 vagy 6rtalmatlanit6 l6tesitm6nybe.

36. A kdzszolgiltat6 a Polg6'ri rcirvenykdnyvben meghattrozottakon trilmen6en a jelen
szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha
a) az Onkormiinyzat a jelen szerz<id6sben meghatarozott kotelezetts eg6t - a
kozszolg6ltat6 felszolit6sa ellen6re - srilyosan megserti, es ezzel a kozszolg6ltatonak
k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hulladekgazdAlkodisi kdzszolg6ltat6s teljesiteset; vagy
b) a hulladekgazdrilkod6si kdzszolgiiltatrisi szerz6des megkotds6t kcivet6en hat6lyba
ldpett jogszabiily a hullad6kgazdrllkodrisi kdzszolgiiltat6si szerz<id6s tartalmi elemeit
igy vifionatla meg, hogy az a kozszolg6ltatonak a hulladekgazd6lkodrisi
kozszolgriltatds szerz<id6sszerii teljesitese kor6be tartoz6 lenyeges es jogos 6rdekeit
jelent6s mertekben s6rti.

37. A jelen szerz6d6s megszfinese vagy megszijntetdse eset6n, tov6bbii ha a kozszolgeltato
a szerz6dds id6tartama alatt elvesziti hullad6kgazdalkodrisi kcizszolgiltat6si
engedely6t, illet6leg az lej r, vagy a hat6s6g visszavonja a kozszolgiltat6 minosites6t,
illetoleg az lqitr, igy a kozszolgdltat6 az rij kcizszolgriltat6 kivrilasa6siig, de
legfeljebb 6 h6napig a hullad6kgazdrilkodisi kozszolg6ltatist v6ltozatlanut ell6tja.
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38.Ha a jelen szerz6d6st a kozszolgriltato felmondj a, az dnkormiinyzat halad6ktalanul
gondoskodik az i4 kdzszolgiltat6 kivilaszt6s6r6l.

ilwf6lszols{lat

39.A kdzszolg ltato az ingatlanhasznil6 hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6ssal

kapcsolatos bejelenteseinek int6zese, panaszainak kivizsgiliisa, orvosldsa 6s a

krizszolg6ltatissal kapcsolatos iltaliinos trij6koaatrisnyujt6s biaositisa erdek6ben

iigyf6lkepviseletet biztosit a Bonyh6di Vdrosh6za Ugyf6lszolgrilati Irod6j6ban
(Bonyhid, Szechenyi tdr 12.). Tov6bb6 munkaid6ben hivhato iigyfels zolg|lati
telefonszdmot ds honlapot is koteles i.izemeltetni.

40. Akdzszolgitltato az ngyf5lszolg6lat keret6ben a fogyasztovedelemrol sz6l6 torv6nyben
meghatSrozottakon tfl men6en
a) a hullad6kgazdilkod6si kozszolgriltat6si tev6kenys6g min6siteser6l sz6[6

torv6nyben meghatirozott min6sit6si engedelyt,
b) az alkalmazott hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijakat,
c) a kozszolg6ltat6si teriiletre vonatkozo adatokat,

d) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, informriciokat, valamint
e) az alviilalkoz6ra vonatkoz6 kozerdekii adatokat - ha a kozszolgiltato alvillalkoz6t
alkalmaz -,
f) az ltala megkotott hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerz6d6st es annak

m6dosit6s6t az [gyf6lszolg6lat6n 6s a honlapjin mindenki szhm ra ingyenesen

hozzif&het6v6 tesn.

Nvilvdntartis. adatszole6ltatds

4l.A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6s kor6be tartozo hullad6kkal kapcsolatos

nyilvintart6si es adatszolg6ltatesi kotelezetts6gek teljesit6ser6l a k6zszolg6ltat6
gondoskodik. A kozszolgiltat6 a hullad6kkal kapcsolatos nyilv6ntartisi 6s

adatszolgfltatesi kotelezetts6gekr6l szol6 kormiinyrendeletben meghatirozott m6don

6s tartalommal, a tev6kenys6g6vel erintett hullad6k6l tipus szerint nyilvrintart6st

vezet. A nyilvantartast a hulladekjegyz6kr6l szolo minisaeri rendeletben

meghat6rozott azonosit6 kodok alapjrin kell vezetni. A nyilv6ntartast, iizemnapl6t,

bizonylatot a kdzszolghltato legalibb 5 6vig - vesz6lyes hullad6k eset6n l0 6vig -
megorzi. A kdzszolg6ltat6 a nyilvdntartris alapj6n a hulladekkal kapcsolatos

nyilv6ntart6si es adatszolg6ltatesi kotelezettsdgekr6l sz6l6 kormirnyrendelet szerint a

komyezetvedelmi hatos6gnak adatot szolg6ltat, tovAbbd nyilv6ntart6stit a hat6s6g

felhiv6sa eset6n a hat6s6g rendelkez6s6re bocs6tja.

Biztositis

42.Kozszolgiltat6 a tevekenys6g6vel okozhat6, elore nem l6that6 kornyezeti k6rok

felsz6mol6s6t lehet6ve tev6 finansziroz6s biaosit6sa 6rdekeben legalibb, 10.000.000

Ft/k6r 6s legal6bb, 25.000.000 Ftl6v kifizetesi limit osszegii kornyezetvedelmi

biztositest kot.

Elkiiliinitett hullad6kwiii t6s
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43 . A kdzszolgiltat6 az elkulonitett hulladekgyrijt6s cisztcinz6se erdekeben a lakoss6got az
elkiilonitett hullad6kgyrijtes felteteleirol a ki)zszolgAltat6 hullad6kgazdrllkod6si
tevekenysdgerdl es a hulladekgazdalkod6si kozszolg6ltatis vegz6senek felteteleir<il
sz6l6 korm6nyrendeletben meghat6rozott m6don t6jekoztatja.

44.Kiizszolg'ltato biaositja az elkiilonitett hullad6kgyiijtdst az elkiildnitett
hullad6kgyujtes reszletes szabSlyairol sz6l6 miniszteri rendeletben meghaterozottak
szerint.

45. Kozszolgiitat6 az elktilonitett hullad6kgyujt6si rendszert rigy alakitja ki, hogy
a) legal6bb a teleptilesi papir-, , miianyag-, f6m- 6s Oveghullad6k elkiilonitett gyrijt6se
biaositott legyen, melyb6l kizirolag az iiveghullad6k gyujthet6 gyiijt6 ponton, a tobbi
hAzhoz mer,6 gyiijtesi rendszerrel;
b) a lomhullad6k itvetelenek, osszegyiijt6senek es elszallit6s6nak evi egyszeri
megszervez6se biaositott legyen;
c) a zoldhulladek elhelyezese legaldbb a hullad6kudvarba vagy egy6b gyujtohelyre,
hullad6kkezel6 letesitmenybe torten6 beszdllit6ssal, a jelen szerzodesben
meghatiirozott feltetelekkel biaositott legyen.

Alvillalkoz6k

46. Akdzszolgltato a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6si szerzSdesben meghatarozott,
tov6bb6 a Ht-ben, illetve a hulladekgazd6lkodisi tervekben rdgzitett c6lok elerese
6rdek6ben a hulladekgazd6lkodrisi kdzszolgiiltat6s ell6tes6ra alv6llalkozot vehet
ig6nybe.

Onkormdnvzat kiitelezetts6eei

47 . Otkorminyzat koteles biaositani:
a) a kdzszolgAltatits hat6kony es folyamatos ell6tiis6Lhoz a kozszolgiltat6 szfimfua
sztikseges informici6k szolg6ltat6siit, a Ht. 35. $ g) pontjriban foglaltakra tekintettel;
b) a krizszolgaltat6snak a teleptil6sen vegzett mes kozszolgdltatesokkal val6
risszehangol6s6nak el6segit6sdt;
c) a teleptilesi igenyek kiel6git6sere alkalmas hullad6k gyiijtes6re, szl;llitinira,
kezel6sere szolg6l6 helyek ds l6tesitmdnyek meghatarozisiit, valamint
d) a kozszolgiltat6 kizrlr6lagos kdzszolg6ltatiisi jogri,nak biaositiisit M
dnkormiinyzati tulajdonban l6vo hullad6kgazdrilkod6si l6tesitm6nyek vonatkoz6saban.e) a telepul6s kozszolgii{talis ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlanhaszn6i6i
vonatkozisiiban a kozszolgiiltatis elliitisritroz kapcsol6d6 nyilviintartris (pl. n6v- 6s
cimjegyz6k) ritadiisira, adategyezet6sre,
f) kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolgrii6 adatok ritad.isit,
d a telepiil6si ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szi'llitiisriu-a, kezel6s6re
szolgriLl6 helyek 6s letesitm6nyek meghatarozisat. Erurek keret6ben kijeldli - a
Kozszolgadtat6val egyeztetve - aznkat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak irr4 hogy a
kdzszolgeltato atvegye kozteriileten a hulladdkot azon ingatlanhasanrll6kt6l, mely
ingatlanokhoz a Kcizszolga{tat6 eltal alkalmazoft g6pjermiivel nem tud behajtani,h) a hullad6kszillit6 jrirmff szfun6ra megfelel6 [tviszonyok biztositAs6! (kiilOnOs
tekintettel a t6li h6- 6s sikossdg-mentesit6sre, valamint a k<izrit iirszelv6ny6be bel6g6 fa"igak
leviigrisrira. ),
i) a kdzszol gitJrtatAsi szEtzodes kdzzetdtelet a helyben szokdsos m6don,j) az elkiil<initett hulladekgyiijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervezds6t.
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48. A hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolg6ltatis teljesit6se kizlrolag torv6nyben vagy

korm6nyrendeletben, illetve az dnkorminyzati rendeletben meghat6rozott esetekben

sziineteltethet6 vagy korlatozhato.
49. A jelen szerz6d6st az Onkormdnyzat a Polg6ri Torvenykdnyvben meghat6rozott

felmondiisi okokon kivtil akkor mondhatja fel, ha a kdzszolg6ltato:

a) a hullad6kgazdilkodrisi kdzszolgilltatiis ell6t6sa sor6n a k6rnyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszabilyok vagy a fit vonatkozo hatos6gi d0nt6s eloirisait s[rlyosan

megsertette, 6s ennek t6nyet a bir6s6g vagy a hat6sig joger6sen megiillapitotta,
b) a szerz6d6sben megillapitott kotelezettseg6t neki felr6hato modon stlyosan
megs6rtette, vagy
c) nem rendelkezik a hulladdkgazdilkod6si k<izszolg6ltat6si tev6kenyseg min6sit6s6r6l

szol6 torv6nyben meghatdrozott minSsit6si engedellyel, illetve megfelel<isegi

v6lem6nnyel.
50. A felmondisi id6 6 h6nap - kiv6ve a megfelelosegi v6lemeny hirinya alapjin tort6no

felmond{s eset6t, amikor a felmondisi id6 30 nap - amennyiben a szerzodds hatilrozott
idejri lejnrt6ig meg ennyi hitra van. A felmond6si ido alatt a k6zszolgiiltat6 a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st viltozatlanul ell6tja.

51. Megrendelo rdszerol a jelen Szerz6d6s tekintet6ben rendkiviili felmondisi oknak

min6siil ktil6ndsen, ha Kdzszolg6ltat6
a) a Szerz6d6sben foglalt kotelezetts6Seit ism6telten 6s neki felr6hat6an megszegi,

b) ellen a Szerz6d6s megkOt6se el6tt bir6seg eltal elrendelt cs6d vagy felsz6molasi

elj6r6s indult, illetve az elj6r6sr6l a Megrendel6t nem t6jekoztatt4 vagy nem

ti4ikoztalja,
c) adG, illetek-, vem- vagy t6rsadalombiaosit6si j6rul6k tartozasa tdbb mint 12

h6napja lej6rt, 6s ennek megfizet6s6re halasa6st nem kapott,

d) Megrendeld ellen6rzese sorin, bizonyitottan hamis adatot szolgiltat, vagy hamis

nyilatkozatot tesz,

ej a ktideladat ell6t6s6t szab lyoz6, gazati jogszabhlyokban el6irt kotelezetts6geit

neki felr6hat6 modon srilyosan megszegi.

52. A szerzbd1s felmond6sa eset6n az Onkorm6nyzat kepvisel5-testi.ilete int6zkedik a

hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltat6s ell6tis6nak biaositrisarol'

53. A szerz6i6s megsziin6se eset6n a kozszolg6ltatris ellitrisaval kapcsolatos, folyamatban

l6v6 tigyek iratait 6s nyilvantartdsait a kozszolgriltat6 az onkormanyzalnak a

szerz6des megszffnese napj6n ritadja.

54. Az Onkorm {nyzzt a Uirtotaban lev6 6s a hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgiiltatissal

kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iatait 6s nyilv6ntart6sait. az nj

huilad6kgazd6lkoi6si kozszolgeltat6si szerz6d6s hat6lyba lepesenek napjbn az i4

kozszolgiltat6nak 6tad1a. Aa tigyf6llist6t a szerzod6s hat6lyba lep6se el6tt 7 nappal

Onkor.Tryrut megktrlii a KOzizolg6ltat6nak, melyben az alitbbi adatok szerepelnek:

n6v, cim, ed6ny m6rete.

55. onkorm6nyzaiv6llalja, hogy a teli id6szakban gondoskodik a jL,ratritvonalak sikossAg

mentesit6s6r6l es h6 eltakarit6sir6l.

Zi16 rendelkez6sek

56. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szenlezet

kijetdles6r6l, feladatkor6r6l, az adatkezells m6dj6r6l, valamint az adatszolgilltatisi

k6telezettsegek r6szletes szab6lyairol szol,6 6912016- (III. 31.) Korm. rendelet 4. $
(lH2) belezd6se alapjiln a szolg6ltatrisi dijban a hulladdkgazdalkodasi
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kozszolgeltates teues kdzvetlen kolts6ge megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag
ertekesit6ser5l a Koordiniil6 szerv gondoskodik igy, hogy a kozszolg6ltato
valamennyi haszonanyagot ktiteles a Koordinril6 szerv 6ltal kijeldlt szervezetnek
etadni. A haszonanyag-ert6kesitesb6l eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

57. A Koordin6l6 szerv a jelen hullad6kgazd6lkodisi k6zszolgiltat6si szerz5des Ht. 9218.
$ (2) bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.

58. Felek a jelen szerzSd|,st m6dositjrik, amennyiben jogszabrily-vdltoz6s azt sziiksegessd
teszi.

59. Jelen szerz<id6s m6dositiisa 6s megsziintet6se csak irisban ervenyes.
60. A felek kozdtti jogviszonyban a hatiilyos jogszabrilyok, a jelen szerz6dds

rendelkezdsei, az egyeb szakmai szabdlyok 6s a szakma 6ltal 6ltal6nosan elismert
szakmai szok6sok ir6nyad6ak, a jogforr6sok titkciz6se eset6n a fenti sorrendben
el6r6bb 6116 els6bbs6gevel.

61. A jelen szerzod6s minden eleme 6s r6szlete nyilv6nos.
62.Kbzszolgiltat6 kciteles a kornyezetvddelmi szempontokat messzemenoen figyelembe

venni
63. Az Onkorm nyzat a hulladekgazdrilkod6ssal kapcsolatos feladatok ell6tris6t jogosult

ellen6rizni.
64. A lakossdg tiLi6kodatasa 6rdekeben a jelen hullad6kgazd6lkodisi kozszolg6ttat6si

szerz6d6s kdzze/..etel6r6l Megrendeki gondoskodik.
65. A felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerz6des teljesites6vel kapcsolatban

felmeriilt jogvitrijuk elbir6l6s6ra - hateskort6l fiigg6en - a Megrendel6 sz6khelye
szerinti magyar bir6s6g kiz6r6lagos illetekess6get kotik ki.

66- Amennyiben a jelen szerzbdds valamely resze ut6bb drv6nytelennek bizonyulna, ugy a
felek a szerz6d6s egyeb reszeit ervenyesnek tekintik es az 6rv6nytelenseg miatt kies6
reszt olyan rendelkezdssel p6toljak, mely leginkribb megfelel a felek eredeti
szerz6d6ses akarat6nak.

67. Felek a jelen szerz6dest, mint akaratukkal egyez6t irjitk al6.
68. Mucsfa Kozseg Onkorm iLnyzata a 2olzor7 . (ly .27 .) szirnt hattrozataval hagyta j6vir.

Kelt: Mucsfa, 2017. riprilis 28.

MEGRENDEL6: (rrkorrnaa)
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Mucsfa Kiizs6g 6nkormiLnyzata Al6irdsok:
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TELEPtJLf S NEVE: Mucsfa

I.) A kiizszotg6ltat6 kivdlasztrlsdrtil 6s a hullad6kgazdilkoddsi kiizszolgiltatdsi
szerz6d6sr6l sz6l,6 31712013. (VIIL 2t.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezd6se szerinti
tdj6koztatds:

a) a hulladekgazddlkodrisi kdzszolg6ltattisba (a tov6bbiakban: kdzszolgiiltat6s) bevont terulet
telepiil6si, fiildrajzi 6s az OHKT-ben meghaterozott kdzlekedesi jellemz6i: a tertilet
domborzata alapvet6en dombvid6ki, telepul6s jellege falusias.

Teriilete: 12,75 km2
A kdzszolgiltatisi terulet hatirai :

Az utak mindenhol burkoltak, de n6hol nagyon keskenyek, sok a bel6g6 rig, egyes utciikban

nem lehet megfordulni, ez6rt sokat kell tolatni a j6,rmtivel.

l. Telepiil6s kozszolgiltat6sba bevont belteri.ilete: teljes
2. Telepiil6s kdzszolgiltat6sba bevont kiilteriilete. nincs

b) a kOzszolg6ltat6ssal 6rintett teriilet lakoss6g inak sz ma az utols6 lezi,rt 6s el6rhet6,

Kdzponti Statisaikai Hivatal 6ltal kozolt adatokkal: 363 fi6 (Lak6nepess6g 2015.01.01-6n)

c) a kozszolg6ltat6s megkezd6s6nek tervezett idopontjit 6s a kdzszolg6ltatas ell6tasanak

tervezett id6tartama:
o Kezd6s id6pontja: 2017. mrijus 1. napjdt k6vet6 els6 szillit6si napon

o Szerz6d6s id6tartama: 2017. mijus 1. napj6t6l kezdSd6en l0 ewe

d) a teleptilesi Onkorm6nyzati rendelet szerinti helyi szzb lyozAs fobb jellemzoi: Mucsfa
(tizs6g -Onkorminyzat 

K6pviselS-testiilete 2l2ol5. (1.19.) onkormanyzati rendelete - a

koaislasrigr6l, vatimint a Glepiildsi szil6rd hulladekkal kapcsolatos helyi kozszolg6ltatisr6l

6s annak kdtelez6 ig6nybevetel6r6l - tarlalmazza.

e) a kozszolg6ltat6s kdrebe tartoz6 hutlad6k vrirhat6 mennyis6ge, fajt6ja es 6sszet6tele:

Hiatart6sok szAma. 123 db
Gazdilkod6 szervezetek szSma: 4 db

TelepUl6s

Ed6nyek (vegyes

h6ztartdsi hullad6k) Szelektiv

80 liter 120 liter 120 liter 240 liter 1.100

Mucsfa 2 125 40 0 2

s. rr

Heti egyszer tort6nik a telepiil6si szilird hulladek elszallit6sa
t2



2016. ber

TelepUl6s

Hullad6kmennyis6g (kg)

EWC: 200301 EWC:150106 EWC: 150107 EWC: 200201 EWC: 200307
egydb, telepdl6si vegyes szelektiv Uveg csomogoldsi Ziildhullodik Lomhulloddk

Mucsfa 5611 313 300-400* 0 1016

Hullad6kudvar a teleptilesen nem i.izemel, a szolg6ltatAst ig6nybe vev6k a Bonyh6di
hulladekudvarba (7150 Bonyh6d, Gy6r utca 7512 hrsz.) szrlllithatj6k be azon hulladdkaikat,
amit a hullad6kudvar fogadni tud.

A telepiil6s lakosai r6szere ig6nybe vehet<i hullad6kudvan6l a kdzszolgiitato a helyben szokisos
m6don 6s honlapjin tAj*oztatAS n),ult. A hullad6kudvarban gyiijthet6 egyes hulladdkokra cs a
hullad6kudvar igenybev6teli m6djiira vonatkozit tAjtkoAatAst a K<ixzolgiltato a honlapjan es a
hulladdkudvarban kdzzfiteszi.

A Kdzszolgehat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabiiyzatAban meghatfurozza a term6szetes szemfly
ingallanhaszui,l6 6ltal a hulladdkudvarban elhelyezhet5 hullad6kok mennyisdget. A termdszetes
szemdly ingatlanhaszuiLl6 e jogiit csak ugy gyakorolhatja, ha a hullad6kgazdrilkod.isi kcizszolgrilrat.isi
dijat megfizette

Az ed6nyzetben gyiijt6tt vegyes hAz.an si hullad6k mellett a h6ztart6sokt6l elszillitand6 az
elkiilonitetten (sri,rga fedelfi) edenyben, vagy ritliitsz6 zsiikban vegyesen gyiijtott papir-,
miianyag-, f6m-, ill. til,rsitott csomagol6si hulladekok ket heti gyakoriviggal. A lomtaianit6s
evente egy alkalommal kell biaositani.

Az iiveg hullad6kokat I db gyiijt6ponton 1.100 literes kont6nerben kell gyr.ijteni. Az iirit6s
havonta egy alkalommal tortenik.

- Kossuth u., Polg
Milr kialakitott sziget helyen

II.) A hullad6kgazdilkodfsi kiizszotgiltatis keret6ben a kiizszotgrittat6 kiiliiniisen az
al6bbiak szerint 16tja et feladatdt, ill. az al6bbi szolg6ltatrisokat kiiteles elv6gezni:

a) Az ingatlanhasznril6 6ltal a k6zszolg6ltat6 a gyiijt6ed6nyben gyujtott telepiilesi hulladekor
az ingatlantulajdonost6l 6tveszi es elsz6llitja - ideertve a hiairt sban k6pz6d6 vegyes
hullad6k, illetve az elktilonitetten gyiijtou hulladek elszallit6sdt is - az i. szakaszban
meghat6rozott gyakorisriegal. A gyujt6ed6ny ti rit6,se az egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ezt
a terulet fij.ldrajzi, forgalmi lehetos6gei nem teszik lehet<ive, kijeldlt gyrijtopontr6l - a
kozteriileten tortenik.
A gyiijt6eddny tartalmet meghalad6 teleprilesi hulladdkot a kozszolgiiltato embl6mrijrival
elletoft tdbblethullad6kos miianyag zsiikokban is ki lehet helyezni a gyri.ft6s napjdn az edeny
mell6. A Kozszolgiiltat6 kdteles gondoskodni az NHKV Zrt. 6hal kisdmliuott iij ellen6ben a
szolg6ltate$ igdnybe vev<ik rdszlre a miianyag zsrikok biaosit6s6r6l, melynek elsz6llitiisi
koltsegdt a zsi* ira tartalmazza. Tobblethullad6kos zs6kot az tigyf6lszolg6laton
jegyzbkdnyvez|.s mellett vehetnek iit a takosok.

/r

tMG - Szelektiv Kont6nerek: I.r00 I Megi.
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b) A lomtalanitris kor6be tartozb nagydarubos hulladekot az ingatlantulajdonost6l evente egy

alkalommal ingyenesen 6tveszi es elsz6llitja, a koaeriiletet feltakaritja

c) Gondoskodik az elszllitott hullad6k kezelds6nek megoldrisir6l.

d.) Hilzhoz men<i szelekliv csomagoliisi hulladek gyrijtds biaositrisa (kiilon dijaziis n6lkiil) az

L szakaszban ismertetett gyakoris6ggal, sarga fedelf gyfjt6edenybeq ill. 6tlitsz6 miianyag

zsiikban. A zsiikot az ingatlanhasznil6 biaositja.

e.) Az elktilcinitetten gyfijtoc hullad6k - pl- csomagollsi hulladiik, zoldhullad6k, stb. - a kozszolgiiltat6

eltal iizemeltetett hullad6kgyiijt6 pontra, hullad6kgyiijt6 udvarba, aweteli helyre, vagy a

kozszolgaltalis kcir6be tartozo hullad6kot kezel6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is szi,llithat6, 6s ott a
jogosultnak ritadhato, vagy kiil6n gyiijtSeddnyben elhelyezhetS.

f.) A hlzhoz men6 elkiilonitett g),ujt6si rendszerben nem gyfijtott iiveghullad6k gyujt6s6re

kont6neres szigetet tizemeltet KOzszolgeltat,b azl. szakaszban ismertetett helyszinen, legaldbb

4 hetente tdrten6 iiritessel.

g.) a Kozszolg6ltato kdteles gondoskodni a kozintdzmdnyek, vrillalkoz6sok teleptil6si

hullad6krinak elsz6llit6sir6l heti, ig6ny eseten siinibben tort6nS gyakoris6ggal.

h.) Az Orszagos Hulladekgazdrilkod6si Kozszolgaltat6si Tewben (a tovabbiakban: OHKT)
foglaltaknak megfeleloen kell a kdzszolg6ltatest ell6tni.

Jaratszedisi nap. kedd

,sr/
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