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(ov6bbiakban K6zszol96ltat6)

kcizdtt, a mai napon az alabbiakban meghat6rozott felt6telekkel.

1. Az Onkorm6nyzat jelen nyilvinos szerztidist koti a Kozszolg6ltat6val, hogy M6csdny
teleptil6s kdzigazgatisi tenilet6n folyamatosan es teljes korfien ell6ssa a telepiil6si
szilird hullad6kkal kapcsolatosan a hullad6kgazdrilkodisi kozwolgiltat6si feladatokat.
A kdzszolgiltat 6st az Orszigos Hullad6kgazdrilkod6si KdzszolgAltat6si Tervben (a
tovtibbiakban. OHKT) foglaltaknak megfelelSen kell e[etni.

2. A Kozszolgiltat6 e tev6kenyseg6t a vonatkoz6 jogszabSlyok alapj6n, az egyes
ingatlanok hasznril6inak jav6ra 6s k0ltseg6re v6gzi.

3. K6zszolgiiltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenyseget a hulladekol szolo 2012. 6vi
CLXXXV. tdrv6ny (tovebbiakban: Ht.) illetve e tdrveny felhatalmazhsa alapjin
kihirdetett jogszab6lyok 6ltal szabiiyozott helyi kcizszolgriltat6sk6nt vegzi.

4. Kdzszolgdltat6 nyilatkozik, hogy v6llalja a megjelolt k6zszolgSltat6s teljesiteset, annak
a hat6lyos jogszab6lyokban rdgzitefr. feltdteleivel, a sziikseges enged6lyekkel
rendelkezik, nyilatkozik tov6bb6, hogy a kozszolg6ltatison kiviili tevekenys6gei nem
vesz6lyeztetik a jelen kcizszolg6ltat6si szerz<id6sben viillalt kotelezetts6geinek
teljesit6set.

5. A Ktizszolg6ltat6 a kOzszolg6ltat6s kordbe tartozo hullad6k kezelds6re M aliLbbi
l6tesitm6nyeket veszi ig6nybe:

o Pecs-Kokeny Region6lis Hullad6kkezelo KOzpont (Kok6ny 057/a, O57lb, O59la,
059/b,063/9, valamint Szilv5s 02lla,02llb 6s 02llc hrsz.)

o Bonyh6di hullad6kudvar (Bonyh6d 7512 hrsz.)
6. A szerzfido felek rogzitik, hogy a jelen szerz6d6sben rogzitett Kozszolg6ltatora

vonatkozo jogok gyakorlasit es kotelezettsdgek teljesit6set M6cs6ny telepiil6s teriileten



kiz&olag Kozszolg6ltato jogosult elliitni. Jelen szerz6d6s teri.ileti hatelya kiterjed a

telepril6s teljes k6zigazgatesi tertilet6re
7. A kozszolgriltatesi tev6kenyseg vegz6s6nek 6s a jelen szerzod6snek az id6tartama: 2017.

mijus 1. napjit6l 2O27. iprilis 30. napj6ig terjed6 id6re szol, tekintettel a Ht. 33. $ (2)
bekezd6sere. A szerz6d6s 2017. mdjus L napj6n l6p hat6lyba. Elso sz6llit6si nap a
szerzodds hatiilybalepes6t kovet6 els6 sz6llit6si munkanap. Felek a szerz6des hatiilyba
l6pesekor megl6v6 szAllitesi nap(ok)hoz k6pest elter5 sz6llit6si napokban is
megirllapodhatnak, tov6bb6 a v6ltoz6sr6l Kozszolg6ltato megfelel6 id6ben 6s m6don
ti46ko aatja a I ako ss6got.

8. A k6zszolgiiltat6ssal erintett teri.ilet 6s tev6kenyseg sajitossagait, a szolgriltat6s
telepiil6s specifikus meghataroziis6t ajelen szerz6d6s I. melldklete tarlalmazza.

9. A jelen hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6si szerz6des al6ir6s6nak felt6tele, hogy a

kdzszolgaltato rendelkezzen a kdvetkez6 feltetelekkel, melyet koteles a szerz6d6s teljes
i d6tartama alatt is folyamatosan fenntartani :

a) a kdzszolg6ltatis ell6tisiihoz sziikseges hat6srigi enged6llyel rendelkez<i es megfelel6
mfiszaki 6llapotban lev6 j6rmfvekkel, g6pekkel, berendez6sekkel 6s eszkoz6kkel,
valamint olyan - tulajdoniiban, kezel6sdben vagy b6rlem6nyeben lev6 - telephellyel,
amely alkalmas a kozszolg6ltat6s vegz6s6hez szi.iks6ges j6rmffvek, gepek,

berendez6sek 6s eszkozok t6rol6s6ra, tisztitasara, fert6tlenit6s6re 6s miiszaki
ellen6rz6sere;

b) olyan felszerel6sekkel es eszkozokkel, amelyek a kozszolg6ltatis kereteben elliitni
sz6nd6kozott tev6kenys6g gyakorliisa sor6n esetlegesen bekovetkez6 komyezeti
kdrok azonnali beavatkoz6st igeny16 elh6rit6s6hoz sziiksegesek;

c) a kozszolgirltat6s ell6t6sdhoz sziiks6ges l6tsz6mf - 6s a vonatkozo jogszab6lyok

el6ir6sainak megfelel6en kipzett - szakemberrel;
d) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 5ltal kiadott min<isitesi engedellyel;
e) aHt.32lA. $ (1) bekezdes f) pontja szerinti megfelel6segi vdlemennyel.

Kdzszolg6ltat6 a szerzSd6s aliiir6s6val nyilatkozik arr6l, hogy a jelent pontban foglalt
valamennyi feltetelt teljesiti.

A kiizszole{ltatrls finanszirozdsdnak elvei 6s m6dszerei

10. A szolgdltatrisi dijat, a dijalkalmaz6si feltdteleket, a dijmegfizet6s rendj6t, a

kozszolg6ltat6si dij felosa6s6nak elv6t a Ht. 88. $ (3) bekezd6s bh) pont szerinti
minisaeri rendelet 6llapitja meg es a KoordinSlo szerv szedi be.

11. A kcizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolgiltat6si dij megdllapitisa a Ht. 46-48,$ 6s

91.$, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en
tort6nt.
Az ingatlanhaszn6l6k 6ltal fizetend6 tiritesi dijak:

- Lakossdgi dijak:
60 literes ed6ny: 66,- Ft + Afa*
80 literes ed6ny: 87,- Ft + Afa
120 literes edeny: 131,- Ft + Afa

,a 38512014. (XlI. 31.) Korm. rendelet szerint lak6iagatlant egycdul 6s dletvitelsz€rfien haszxll6
termdszetes szem6ly ingtlanhaszndl6 rdszere, a teleptildsi tinkorlftfuryzal iiltal kiadotl igazolds alapjiix.

Tobblethullad6k gyijt6s6re szolg6l6 zsitk 6ra: 361,- Ft+Afaldb.
2
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- Gazdilkodo szervezetek 6ltal fizetendo diiak:
120 literes ed6ny: l14- Ft + rifs-
240 literes edeny: 288,- Ft+Afa
770 literes ed6ny: 925,- Ft+Afa
1. 100 literes ed6ny: 1.321,- Ft+Afa

intezmenvek diia:
120 literes ed6ny: 13l,- Ft + Afa
240 literes eddry: 262,- Ft+ Afa
770 literes ed6ny: 841,- Ft+Afa
1. 100 literes ed6ny. 1.201,- Ft+Afa

Az 6llami hulladekgazdilkod6si kozfeladat ell thsbra letrehozott szeryezet
kijeldleser6l, feladatktirer<il, az adatkezel|s m6djar6l, valamint az adatszolglltat si
kdtelezetts6gek r6szletes szabrilyair6l szislit 6912016. (trL 31.) Korm. rendelet 11.

$ ( I )-(2) bekezdese alapj6n.
(l) A Koordin6l6 szerv (M:tr(V Nemzeti Hulladdkgazd6lkodiisi Koordinill6 6s
Vagyonkezel6 Zilrlkdriien Mrik6d6 Reszv6nyt6.,rsas6g) kozszolgiltat6si dijaka
vonatkoz6 sz ml kat a rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6s alapjrln
6llitja ki.
(2) A kdzszolghltato hi6nyos vagy kesedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordinril6
szerv a nem megfelel6 adatszolgdltatiissal erintett ingatlanhaszn6l6 tekinteteben a
Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6ml{,zott kozszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szeniat. Az
ezzel dsszefi.iggesben keletkez5 dijkonekci6 eset6n minden helytrill6si kotelezettseg a
krizszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltat6si dijktilonbozet pozitiv
merleget a Koordin6lo szerv a kdzszolgaltat6nak fizetendci esedekes szolgeltatAsi dijba
besz6mitja.
(3) A kOzszolg6ltato hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltar6s6b6l ered<i, a Koordindlo
szew iital nem megfelel6 adattartalommal kiillitott sz6ml6ftkal kapcsolatos
valamennyi kovetkezmeny6rt a k6zszolg6ltat6t terheli felel6ss6g.
(4) A Koordin6l6 szerv a rendelet 20 g (1) bekezdes szerinti adatszolgiltatesb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k<tret, amelyre nincs kOzszolgiltatesi dijfizetes
meghatrirozva az adatszolgiitatisban, ugyanakkor v6lelmezhet<i, hogy az ingatlannal
dsszefiiggesben teljesites tortent. A Koordin6l6 szerv e ktirben jogosult ingyenesen
adatot k6mi az illet6kes hat6srigtol a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgaltat6sb6l
hiiinyzo ingatlanok es sziiks6ges adataik meg6llapitisa 6rdekeben.
(5) A (4) bekezd6s alapjiln rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megktild6tt ingatlanokon
vdgzetl szolgltat6siinak megfelel6en korrig6lja a rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti
adatszolgiltatist legkes6bb az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t koveto 8 napon beliil.
(6) Az (5) bekezd6s szerinti korrekciot kovet6en - a kdzszolgirltat6 elt6rd
adatszolg6ltat6sa hirinyiban - a Koordin6l6 szerv a kozszolgiltat 6si dijat az
ingatlantulajdonosnak sz6ml6zzq ki.
(7) A Koordin6l6 szerv a kisz mlilzott 6s az ingatlanhaszniit6 6ltal hatiridcin beliil ki
nem fizetett kdzszolg6ltatiisi dij behajtasa drdekeben int6zkedik.
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13. A hullad6kgazdilkodrisi kcizszolgiltat6Lsi dij tutalma,za a hullad6kgazd6lkod6s, igy
kiildndsen a gyiijtds, sz6llitis, kezeles, 6rtalmatlanit6s, ill. a jogszab6lyok dltal
meghat6rozott valamennyi tev6kenys6g valamennyi dijAt 6s koltseg6t.

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

kozszolgriltatris keret6ben el nem sz6llitand6 hulladek gyiiiit6si m6dj616l, elszdllitris6r6l
6s annak ellen6rtek6r6l a felek kiilon, ir6sban 6llapodhatnak meg,

15. A Kozszolgiltat6 reszere a kozszolgiltatisi szerz6desben rdgzitetl feladatok ell6tis66rt
a Koordin6lo szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltatisi dij meg6llapit6s66rt
felel6s minisaer iital meghatirozott szolgiiltatiisi dijat ftzet.

A kiizszoledltat6 kiitelezetts6sei

16. A kozszolg6ltat6 feladata a komyezetvedelmi el6ir6sok megtartasa mellett a telepiil6si
hulladek ingatlanhaszn6l6kt6l tort6n<i gyiijtese, elszillit6sa hulladdkkezel6
letesitmenybe, illetve a szolgilltat6s folyamatoss6g6nak biaosit6sa.

17. Kozszolg6ltato koteles biztositani:
a) A kozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes kdrii ell6t6set oly m6don, hogy a teleptil6si

vegyes hullad6k 6s az elkiildnitetten gyiijttitt hulladek osszegyiijt6s6t 6s

elsz6llit6srlt a telepi.ilesen az l. szirmi mell6kletben meghatSrozott gyakoris6ggal
es menetrend szerint 06 orhtol 19 6r6ig koteles elv6gezni. A gytijt6ed6ny urit6se az

egyes ingatlanok elol - illetve ahol ezt a tertilet foldrajzi, forgalmi lehet6segei nem
teszik lehet5v6, kijelolt gnijt6pontr6l - a krizteruleten tdrt6nik. A Kdzszolg6ltat6
kiiteles gondoskodni az NHKV Ztt. altal kisziml6zott dij elleneben a szolgtiltatdst
igenybe vev6k rcszere az el6irt tipusri tobblethullad6k gyiilit6 zs6kok biaositiisir6l.

b) A kiiiritett edenyzetet rigy kell visszah elyezni a kozertiletre, hogy az az fttest, ill.
kocsi behajt6 forgalmdt ne akadiiyozza.

c) Az elktildnitetten gyujtott zoldhullad6k, illetve egy6b hulladekfajta a

k0zszolg6ltat6 altal iizemeltetett hullad6kgyujt6 pontr4 hullad6kgyujt<i udvarba,
ritv6teli helyre, vagy a kozszolgriltatas kdrebe tartoz6 hullad6kot kezel6
hullad6kkezel6 l6tesitmenybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak itadhato, vagy
kiil6n gyujt5ed6nyben elhelyezhet6.

d) Az elkiilonitett hullad6kok sz6llitrisa mis napon is tortenhet, mint a vegyes

hullad6k sz6llit6sa.
e) A hullad6kgazd6lkodisi kdzszolg6ltat6st a Ktizszolg6ltat6 zhrt rendszerii

j6rmiivekkel k6teles vegezni.
f; Evente egyszer lomtalanitist v6gez, melynek keret6ben a szab6lyszeriien

kihelyezett nagydarabos lom hullad6kot az ingatlanhaszn6l6kt6l a helyszinen
ingyenesen 6tveszi 6s elszillitja. A lomtalanit6s idSpontjar6l el6zetesen legal6bb
14 nappal ertesiteni kell a lakoss6got.

g) A hinhoz men6 elkiildnitett gyujt6si rendszerben nem gyfijtott uveghulladek
gyiijtesere kont6neres tlveggyiijt6si pontot iizemeltet az l. szhmi mell6kletben
foglaltak szerint, melye(ke)t legalabb 4 hetente iirit.

h) a Ht. 6ltal meghatarozott CA-es min6sit6si oszt6,ly szerinti kdvetelm6nyek
biaositrisat, es a min6sit6si enged6ly hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi
szerz6des hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6t;

i) a kozszolg6ltatiis teljesitesehez sztiks6ges mennyis6gri es min6s6gii j6rmii, g6p,

eszkOz, berendez6s biaosit6sAt, valamint a sziiks6ges l6tsz6mir 6s k6pzettsegri
szakember alkalmazhsitt;

M.
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j) a kozszolg6ltat6s folyamatos, bizonsrlgos elliit6sahoz sztiks6ges fejleszt6sek 6s
karbantart6sok elv6gzes6t;

k) a kozszolg6ltates kdrebe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatirozott helyek 6s
letesitm6nyek ig6nybev6tel6t;

l) a nyilv6ntart6si rendszer mtkodtet6s6t es a kozszolgiiltat6s teljesit6s6vel
cisszefugg6 adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitesdt;

m) a nyilv6ntartrsi, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s
folyamatos miikodtet6s6hez sziiks6ges felteteleket; valamint

n) a fogyaszt6i kifog6sok 6s eszrev6telek elint6zesi rendj6nek megrillapit6s6t
o) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiks6ges biztositrissal rendelkezik, amely megfelel6

fedezetet nyujt a feleloss6gi kdrben bekovetkezett Onkorm6nyzatnak okozott
esetleges kiirok enyhit6sere,

p) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtes6hez az ingatlanhasznil6 legal6bb 2
ldl6nbdz6 iirm6rt6Ki gyrijt6ed6ny koziil v6laszthasson,

q) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolgiitat6 6lta[ biaositon zs6k
forgalmazhs ra.

18. A k6zszolgiltat6 a sziillitm6ny rendeltet6si hely6re tdrtenti biaons6gos eljuttat6se6rt
felel<is. A hullad6kot rigy kell sz|llitani, hogy annak sor6n a kdmyezet ne
szennyez6djek. A szallitesb6l ered6 szennyezod6s esetdn a ki)zszolgiitato a hullad6k
eltakarit6siir6l, a teriilet szennyez6ddsmentesites6r6l, valamint az eredeti kornyezeti
illapot helyre6llit6sAr6l koteles gondoskodni. K6zszolg6ltat6 a kommun6lis hullad6k
gyrijt6s6t az l. szomfi melldkletben meghat6rozott menetrend (illetve szrillit6si nap)
szerint koteles teljesiteni, melyhez a megfelel6 sz6m[ j5rmiivet biaositja, ill.
gondoskodik annak sziikseg szerinti helyettesit6s6r6l. Felek a szerzitd6s hat6lyba
lep6sekor megl6v<! sz6llit6si nap(ok)hoz kepest elter6 sz6llit6si napokban is
megSllapodhatnak tov6bb6 a viltozilsr6l Kdzszolg6ltat6 megfelel6 id6ben es m6don
tii6ko aatJa a lako ssrigot.

19 A kdzszolg6ltat6 tev6kenys6ge sor6n koteles a hat6lyos komyezetv6delmi,
kdzegdszs6gtigyi, munka, baleset 6s tiizvedelmi szab6lyokat megtartani, amelyek
esetleges megs6rt6s6b6l ered6 kdvetkezm6nyekert a polgari jog szabiiyai szerint felel.

20. A Szerzfidds szerinti hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s minimillis minris6gi
ism6rvei a hullad6kgazd6lkodisi kozszolg6ltat6si tev6kenys6g min6sit6s6r6l sz6l6
2013. 6vi CXXV. tdrv6ny L mell6klete alapjiln ClL. min6sit6si osailly
megszerz6s6hez saiksdges kdvetelmenyek. Kozszolg6ltat6 kijelenti, hogy a
krizszolgiiltat6s min6s6gi ism6rveit a Szerzrid6s idobeli hat6lya alatt folyamatosan
teljesiti, 6s a K6zszolg6[tat6Lsi Tervben meghatarozottakkal osszhangban tartja.
Kozszolg6ltato tudomiisul veszi, hogy a Klzszolgiitat6si Tervben foglaltaknak
megfelel6st a Ht. szerinti megfelel6segi v6lemeny beszerz6sevel koteles folyamatosan
igazolni. Megfelel6segi velem6ny hi6ny6ban a Szerz6d6st a Megrendel6 t honapos
felmond6si id6vel felmondja.

2l A Kdzszolgbltat6 a kozszolg6ltat6s kereteben megtagadhatja a telepiilesi szilSrd
hu I lad6k elszilllitisilt, ha
- a kihelyezett hulladek 6sszet6tele vagy a kihelyez6s6nek m6dja nem felel meg a
vonatkoz6 onkorm6nyzati rendeletben leirtaknak.
- a gyiijt6ed6nyben elhelyezett telepiil6si szil6rd hullad6k az iirritds, illetve sz6llit6s
soriin a szillit6st vdgz6 szemllyek 6leteben, testi 6ps6geben, eg6szsegeben, a jarmiiben
vagy berendezesben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve rlrtalmatlanit6s sor6n
veszelyezteti a komyezetet,



- eru5kszewi 6szlelessel megdllapithat6, hogy a gyiijt6ed6ny m6rgezo, robbano,
foly6kony, veszelyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptildsi szilird
hullad6kkal eg),utt nem gyujthet6, nem sziillithat6, illetve nem 6rtalmatlanithato,
illetve ha az a jogszabiiyok iltal meghateromttan nem min6stil telepiilesi szilird
hullad6knak

- az dnkormilnyzat rendeletdben el6irtt6l elter6 tirol6ed6ny kihelyez6se eseten, vagy a

hullad6k nem a szabvinyos, zirl tirol6edenyben, illetve nem a Kozszolgilltatotol
v6s6rolt jelzett zs6kban kertil kihelyezesre

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a tirol6ed6ny mozgatAsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenniill (nem lez6rt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a tirol6edeny krirul szab6lytalanul, annak mozgat6st es iiritest akad6lyozo m6don
trtbblethullad6k keri.ilt kihelyez6sre

- amennyiben a tirol6ed6nyek jelzese bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek jelz6s6nek,

matric6j6nak hi6nya, illetve serulese eset6n.

22. Az elSzo pontban emlitett esetekben a K6zszolg6ltat6 a tulajdonost iriisban
haladektalanul 6rtesiti a telepiil6si szikird hulladek elszallitisa megtagad6shnak ok6r6l
A tulajdonos a megtagad6si okokat maga kciteles megsziintetni vagy megsziintetes6rol
gondoskodni. Ha e koteless6g6nek a tulajdonos a szAlliths meghat6rozott irjabb
id<ipontj6ig nem tesz eleget, a Kdzszolgiltat6 a tulajdonos kdlts6g6re es felel6ssegere

a hullad6k elsz6llit6sanak megtagad6silra okot ado kortilm6nyt megsziintetheti, vagy
missal megsaintettetheti.

23. Mentesiil a K6zszolg6ltat6 a teljesitesi kotelezetts6g6t6l vis major eset6n, tovabba ha

az Onkorminyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan ritviszonyokat
/h6- 6s sikossig mentess6g, illetve egyeb okb6l jrirhatatlan a koztt/, amely a

Kdzszolg6ltat6 g6pjrirmiiveinek balesetmentes k<izleked6set biaositja A
Kozszolg6ltat6 a teljesit6st kizirolag szil6rd ritburkolatri, megfelel6 teherbir6sir, es

b6rmely id<ijirisi viszonyok kdzott jrirhat6 ktizuton koteles biaositani. A koz[t
ideiglenes haszn6lhatatlans6ga eset6n (pl. ftepit6s, ttbeszakad6s) a kozszolgiltatis
teljesit6se az i)tkormbnyzat 6ltal kijelolt gyiijt6pontr6l trtrt6nik. Az ilyen esetekben

elmaradt sz6llitiis eset6n a Kozszolg6ltat6 az akadiiy elh6rul6s6t kdvet6 legktizelebbi
szallit6si napon koteles szolgiltatni, mely alkalommal kdteles az elozb elmaradt
szSllit6si napokon felhalmoz6dott mennyisegii telepiilesi hullad6k elszallit6s6ra is

24.KozszolgAltat6 koteles a kozszolg6ltatisi tev6kenyseg6r6l r6szletes besz6molot
k6sziteni, melynek r6sze a r6szletes bevetel, kolts6g- es eredm6ny kimutat6s is, 6s aa
6vente benyrtjtani az Onkorm6ny zat r6szdre.

25.A szerzi5ddskoteskor a lakossrig sajat tulajdont gyijtbed6nyzettel rendelkezik.
Elhaszn6lod6s, rong6l6dris, vagy eltfines eset6n a szolg6ltatiist ig6nybevev6 koltsegere
tortenik a p6tl6s.

26. A kdzszolgitltat6 torekszik arra, hogy a feladatkor6be tartoz6 hullad6kgazd6lkodasi
tev6kenys6geket a hullad6khierarchiira figyelemmel igy v6lassza meg, hogy a Ht-
ben, illetve a hullad6kgazd6lkod6si tervekben foglalt megel<izesi, hasznositisi 6s

6rtalmatlanitisi c6lkitiizesek teljestilni tudjanak.
27.A kdzszolghltat6 a vonatkoz6 korm6nyrendeletben meghatarozott dsszegben

kornyezetvedelmi biztositast kot vagy c6ltartal6kot kepez, 6s ennek t6ny6t az

Onkormrinyzatnalq ill. a hat6siigoknak igazolja
28. A hulladekgazdrilkoddsi kozszolg6ltatis keretdben a kozszolg6ltat6:

a)gondoskodik a jelen szerzodesben meghat6rozott hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgdltatis korebe tartoz6 hullad6kok begytijtes6r6l, szillit6srir6l, kezel6serol, 6s



b) a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgtiltat6ssat 6rintett hulladekgazd6lkodiisi
ldtesitm6nlt iizemelteti, vagy a hullad6k kezel6sdrol megfelel6 enged6lyekkel
rendelkez6 hullad6kkezelonek tortdn6 iitadessal gondoskodik.

29 KiSzszolg|ltat6 hulladekgazdrilkod6si kozszolg6ltatdson kiv.r.il egyeb
hullad6kgazdilkodrisi enged6lyhez, illetve nyilv6ntartiisba vdtelhez kotott
hulladekgazd6lkodrisi tev6kenyseget a kozszolgiitato hullad6kgazd6lkodasi
tev6kenyseg6r6l es a hu ll ad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s v6gzes6nek felt6teleirol
sz6l6 kormiinyrendeletben meghat6rozott hullad6k kezel6senek kivetel6vel - nem
v{gezhet.

30. K<izszolgiiltato egy6b vrillalkoz6si tev6kenys6g folytat6sAra jogosult, de az nem
vesz6lyeztetheti a hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenysdg folyamatos es teljes koni
ell6tAset.

31. A keresztfinansziroz6s tilalmrinak elvdb6l kcivetkez<ien a Kozszolg6ltato
hulladekgazd6lkodilsi kozszolgdltatis ellenert6kenek reszet kepez6 esszerii nyeres6g
nem tartalmazhatja a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6son kiviil eso egy6b
gazdasfigi tev6kenysegei kolts6geinek, r6fordit6sainak fedezetdt.

32. Amennyiben a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6s k6r6be nem :artozo
tevekenyseget is vegez a K0zszolg6ltat6, az egyes tevdkenys6geire olyan elkiilontilt
nyifv6ntart6st k6teles vezetni, amely biaositja az egyes tevekenys6gek eilethatlsaget,
valamint kizitrja a keresztfinansziroziist. A Kozszolg6ltat6 az itltala ell6tott egyeb
v6llalkozilsi tevekenys6gek bev6teleit, kiadilsait, r6forditisait kdteles a
hullad6kgazd6lkodrisi klzszolgiitatils bev6teleit6l, kOltsigeitol, r6fordit6sait6l
elki.ildnitetten, t6telesen kezelni 6s nyilv6ntartani.

33. A K0zszolg 6ltat6 az dltala ellithat6 egydb, v6llalkozisi tev6kenysegeket, a jelen
Szerz<id6sben foglaltak betart6sa mellett szabadon, saj 6t kockdzatira v6,gzi, azonban
ezen tev6kenys6gek osszefiiggo gazd6lkodrisi eredmdnye nem vesz6lyeztetheti a
hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatAs biztonsiig6t. A vdllalkozAsi tev6kenys6gb6l
szArmazo vesztesdges gazddlkod6s6rt Kozszolg6ltat6 teljes korfi helytrill6ssal tartozik.

34.Ha a gyiijt6ed6nyt a hullad6kgazdrilkodrlsi kozszolg6ltatis ell6t6s6nak biaositiisa
celjAb6l kOztertileten helyeztek el, a hullad6k a gyiijt6ed6nyben torten6 elhelyez6ssel a
kozszolgdltato birtokeba 6s a Koordin6l6 szerv tulajdon6ba kerUl.

35. A kozszolg6ltat6 torekszik arra, hogy a kdzszolgiitatis kcirebe tartoz6 hullad6k a
k6pzod6s hely6t6l az el6rhet6 leggazdas6gosabb m6don 6s legrovidebb id6n beliil
keriiljdn hasznosit6 vagy rirtalmatlanit6 l6tesitmenybe.

36. A kdzszolghltat6 a Polg6ri Torvdnykonyvben meghatirozoftakon trilmen6en a jelen
szerz6dest akkor mondhatja fel, ha
a) az Onkormri nyzal a jelen szerzodl,sben meghatiirozott kotelezettsiget - a
kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sulyosan megs6rti, es ezzel a k6zszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkodiisi k6zszo196ltatiis teljesit6s6t; vagy
b) a hullad6kgazdilkod5si kdzszolg6ltatiisi szerz6d6s megk6tds6t k6vet6en hat6lyba
ldpett jogszabrily a hullad6kgazd6lkod5si krizszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit
l6gy vbltonatja meg, hogy az a kdzszolgdltat6nak a hullad6kgazdrllkod6si
kdzszolg6ltat6s szerz6d6sszeni teljesitdse k6r6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos erdekeit
jelentos m6rt6kben s6rti.

37. A jelen szerz<id6s megsziin6se vagy megszi.intet6se esetdn, toviibb6 ha a kozszotg6ltat6
a szerz6dds id6tartama alatt elvesziti hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatiisi
engedelyet, illet<ileg az lejir, vagy a hat6siig visszavonja a kozszolgdltat6 min<lsites6t,
illetoleg az le16r, rigy a kozszol gAltato az ij kdzszolg|,ltat6 kiv6lasztris6ig, de
legfeljebb 6 h6napig a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg itltatdst vitltozatlanul elliltja.
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38. Ha a jelen szerz6d6st a k6zszolg6ltat6 felmondja, az onkorm6nyzat halad6ktalanul
gondoskodik az $ kdzszolghltat6 kivilasa6sirol.

Usvf6lszoleilat

39. A kozszolg altat6 az ingatlanhaszn6lo hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltatiissal
kapcsolatos bejelent6seinek int6zese, panaszainak kivizsgiiltisa, orvoslisa 6s a

kcizszolgiltatissal kapcsolatos 6ltaliinos t6jekoaatrisnyujtas biztosit6sa erdek6ben
ilgyf6lk6pviseletet biztosit a Bonyhidi Viroshaza Ugyf6lszo196lati Irodijaban
(Bonyh6d, Sz6chenyi tdr 12.). Tovrlbbi munkaid6ben hivhat6 iigyf6lszolgiiati
telefonsz6mot 6s honlapot is kdteles tizemeltetni.

40. A kdzszolgaltati az ngyf6lszolgiilat kereteben a fogyasa6vedelemr6l szol6 torvdnyben
meghat6rozottakon tulmen6en
a) a hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltatilsi tevekenys6g min6sit6s6r6l sz6l6
t6rvenyben meghat6rozott min6sit6si enged6lyt,
b) az alkalmazott hulladekgazd6lkod6si kozszo196ltat6si dijakat,
c) a kozszolgiiltat6si teriiletre vonatkoz6 adatokat,
d) a lomtalanitirssal kapcsolatos adatokat, informiici6kat, valamint
e) az alv6llalkoz6ra vonatkoz6 k6z6rdekii adatokat - ha a kozszolg6ltat6 alvillalkoz6t
alkalmaz -,
f) az hltala megkotott hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgr{ltat6si szerz6dest es annak
modositis6t az ngyfelszolgblatin 6s a honlapj6n mindenki szhmbra ingyenesen
hozzifdrhetov 6 teszi.

Nvilvintartis. adatszoledltatds

41.A hulladekgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6s korebe tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos
nyilviintartisi es adatszolgiltat6si kotelezettsdgek teljesites6rdl a kozszolg6ltat6
gondoskodik. A k0zszolg6ltat6 a hulladekkal kapcsolatos nyilv6ntart6si es

adatszolg6ltat6si kotelezetts6gekrol sz6lo korm6nyrendeletben meghat6rozott m6don
6s tartalommal, a tev6kenys6g6vel erintett hullad6k6l tipus szerint nyilv6ntartiist
vezet. A nyilvintart6st a hullad6kjegyz6kr<il sz6l6 miniszteri rendeletben
meghatdromtt azonosit6 k6dok alapjrin kell vezetni. A nyilvintart6st, iizemnaplot,
bizonylatot a kozszolgiiltat6 legal6bb 5 6vig - vesz6lyes hulladek esetdn l0 6vig -
megbrzi. A k6zszolg6ltat6 a nyilvintart6s alapjrin a hulladekkal kapcsolatos
nyilv6ntart6si es adatszolg6ltat6si kotelezetts6gekrol szol6 korm6nyrendelet szerint a
kornyezetv6delmi hat6s6gnak adatot szolg6ltat, tovebba nyilv6ntart6s6t a hatosig
felhivisa eset6n a hat6s6g rendelkez6sere bocsdtja.

Biztositds

42.Kdzszolgiitat6 a tevdkenysig6vel okozhat6, el6re nem l6that6 komyezeti k6rok
felsz6mol6s6t lehet6v6 tev6 finansziroz6s biaositirsa 6rdek6ben legal6bb, 10.000.000
Ft/k6r 6s legal6bb, 25.000.000 Ft/ev kifizetesi limit dsszegii komyezetv6delmi
biztositest kot.

Elkiiliinitett hullad6ksvff ites
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43. A kdzszolgirltat6 az elkiilonitett hullad6kgyiijtes osztorz6se erdekeben a lakossilgot az
elkiilonitett hulladekgyiijtes felt6teleir6l a kozszolg6ltato hullad6kgazd6lkodasi
tev6kenyseg6r6l 6s a hulladekgazddlkodrisi kozszolgiltatis v6gz6sdnek felt6teleir6l
szolo kormhnyrendeletben meghaterozott m6don trij6koaatja.

44.Kdzszolgiitat6 biztositja az elkiilonitett hulladekgyiijt6st az elktilonitett
hulladekgyiijtes reszletes szabdlyairol sz6l6 minisaeri rendeletben meghat6rozottak
szerint.

45 - Kozszolgiltato az elktilonitett hullad6kgyfijt6si rendszert ugy alakitja ki, hogy
a) legal6bb a telepiilesi papir-, , miianyag-, fem- es ilveghullad6k elkulonitett gyujtese
biaositott legyerq melybol kizir6lag az iiveghullad6k gyujthet6 gyrijt5 ponton, a tdbbi
h6zhoz men6 gyfijtesi rendszerrel;
b) a lomhullad6k 6tvdtelenek, osszegyrijt6sdnek es elsz6llit6s6nak 6vi egyszeri
megszervezese biaositott legyen;
c) a zoldhulladek elhelyez6se legalibb a hullad6kudvarba vagy egy6b gyrijt6helyre,
hulladekkezel6 ldtesitm6nybe torteno beszillitissal, a jelen szerz6disben
meghatarozoft feltetelekkel biaositott legyen.

Alvillalkoz6k

46. A kozvolgriltato a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6sben meghat6,rozott,
tovribb6 a Ht-beq illetve a hullad6kgazdrilkod6si tervekben rdgzitett c6lok elerese
erdekeben a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6trise,ra alviillalkoz6t vehet
igenybe.

6nkormdnvzat kiitetezetts6eei

47 . Onkormfinyzat kdteles biaositani:
a) a kozszolgiiltatis hat6kony es folyamatos ell6t6s6hoz a kdzszolghltati szirm ra
sziikseges inform6ci6k szolg6ltat6s6t, a Ht. 35. $ g) pontj6ban foglaltakra tekintettel;
b) a kbzszolg ltat6snak a telepiil6sen vdgzett mAs kozszolgdltatiisokkal valo
osszehangol6s6nak ekisegit6s6t;
c) a telepi.ilesi ig6nyek kieldgit6sere alkalmas hullad6k gyiijtesere, szillit6sira,
kezel6s6re szolg6l6 helyek 6s l6tesitmenyek meghat{,roz6s6t, valamint
d) a k zszolg ltat6 kizir6lagos kozszolg6ltatSsi jog6nak biaosit6s6t az
onkorm6nyzati tulajdonban l6v6 hullad6kgazd6lkodrisi l6tesitm6nyek vonatkoz6s6ban.
e) a telepiil6s kozszolgiltatris ig6nybev6teldre kOtelezett ingaflanhaszniloi
vonatkozislban a k<izszolgiiltatas ellatasahoz kapcsol6d6 nyilviintartls (pl. n6v- 6s

cimjegyzdk) iiadAsim, adatngyezatsre,
f) kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolg6l6 adatok atad.is:it,

C) a telep[l6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyujt6sdre, szi'llit.is6ra, kezeles6re
szolgal6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatarozis:it. Ennek keretdben kijeloli - a
K<izszolg6ltat6val egyedelve - amkat a gyiijt5pontokat, amelyek alkalmasak arr-4 hogy a

k<izszolgri{tato atvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasa.iLl6kt6l, mely
ingatlanokhoz a K6 zsmlgiltaa iital alkalmazott g6pjrirmiivel nem tud behajtani,
h) a hullad6ksziilit6 j6rmii szimira megfelel5 ritviszonyok biztosiLisrit (kiilOnds
tekintettel a t6li ho- 6s sikossAg-mentesit6sre, valamint a krizrit iirszelveny6be bel6g6 fa.igak
levagdsira.),
i) a kozszol giitalisi szmzhd€s k0zz6t6tel6t a helyben szok6sos modon,
j) azelkiildnitetthullad6kgyujtdsi rendszerhelyi felteteleinekmegszervez6set.



48. A hullad6kgazdrilkodrisi kozszolg6ltat6s teljesitese ktzdrolag t0rvenyben vagy
korminyrendeletben, illetve az onkormhnyzati rendeletben meghatilrozott esetekben
szii neteltethet6 v agy kor lito zhat6.

49. A jelen szerzSd6st az O*orminyzat a Polg6ri Tcirvenykdnyvben meghaterozott
felmond6si okokon kivill akkor mondhatja fel, ha a kdzszolgiiltat6:
a) a hullad6kgazddlkodrisi kozszolgiiltat6s ell6t6sa sor6n a kornyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi dont6s el6iriisait silyosan
megsdrtette, 6s ennek tdnyet a bir6srig vagy a hat6sag joger<isen megilllapitotta,
b) a szerz6d6sben meg6llapitott kotelezettseget neki felr6hat6 m6don stlyosan
megsdrtette, vagy
c) nem rendelkezik a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltat6si tevekenyseg min6sit6s6r6l
sz6l6 torv6nyben meghatirozou min6sit6si engedellyel, illetve megfelelos6gi
v6lem6nnyel.

50. A felmond6si id6 6 honap - kiv6ve a megfelel6segi v6lem6ny hi6nya alapj6n tdrten6
felmond6s eset6t, amikor a felmondisi id6 30 nap - amennyiben a szerzodes hatirozott
idejii lej6rt6ig m6g ennyi h6tra van. A felmondiisi id6 alatt a kozszolgiitat6 a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st viiltozatlanul ell6da.
51 . Megrendel6 r|,szerol a jelen Szerz6d6s tekintet6ben rendkivtili felmond6si oknak

min6siil ktilonosen, ha Kozszolg6Lltat6
a) a Szerzodesben foglalt kotelezetts6geit ismetelten 6s neki felr6hat6an megszegi,

b) ellen a Szerz6d6s megkotese el6tt bir6srig 6ltal elrendelt cs6d vagy felsz6moliisi
eljarris indult, illetve az elj6r6sr6l a Megrendel6t nem tejekozatta, vagy nem
laj6kozta14a,

c) ad6-, illet6k-, v6m- vagy tersadalombiztosit6si j6rul6k tartoztisa t6bb mint 12

h6napja lej5rt, ds ennek megfizet6s6re halasztist nem kapott,
d) Megrendel6 ellen6rz6se sor6n, bizonyitottan hamis adatot szolg6ltat, vagy hamis
nyilatkozatot tesz,
e) a kcizfeladat ell6tds6t szabiiyoz6, iryazati jogszabitlyokban el6irt kotelezetts6geit
neki lelr6hat6 m6don srilyosan megszegi.

52. A. szerzbdds felmond6sa eset6n az Onkorminyzat k6pvisel6-testiilete int6zkedik a

hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltates elletesafl ak biaosit6s616l.
53. A szerz6des megsziin6se eset6n a kozszolg6ltat6s elliitiis6val kapcsolatos, folyamatban

l6v6 iigyek iratait es nyilv6ntartrisait a kozszolg6ltat6 az Onkormiinyzattak a

szerz6d6s megsziin6se napj n itadla.
54. Az Onkorm anyzat a birtokaban l6v6 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltatrissal

kapcsolatos, folyamatban lev6 tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait M tj
hullad6kgazdiilkod6si kozszolg6ltatdsi szerz6d6s hatilyba l6pes6nek napjilr az ij
kozszolg6ltat6nak ehdJa. Az tigyfdllist6t a szerzodes hatrilyba lep6se el6tt 7 nappal
Onkorm6nyzat megki.ildi a K0zszolgSltatonak, melyben az alirbbi adatok szerepelnek.
n6v, cim, ed6ny m6rete.

55. Onkormrinyzat vrillalja, hogy a tdli id6szakban gondoskodik a j6ratrltvonalak sikossiig
mentesit6s6r6l 6s h6 eltakaritrls6r6l.

Zdr6 rendelkez6sek

56.A2 6llami hulladdkgazd6lkod6si kozfeladat ellittirsitra letrehozott szervezet
kijeloleser<il, feladatkdr6r6l, az adatkezells m6djar6l, valamint az adatszolgiitatbsi
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l szolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. $
(1)-(2) bekezd6se alapj5:n a szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazdSlkod6si
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kcizszolg6ltat6s teljes kozvetlen kdltsege megt6rit6sre kenil, igy a haszonanyag
ertekesitdser<il a Koordiniil6 szerv gondoskodik rigy, hogy a kdzszolg6ltat6
valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt szervezetnek
6tadni. A haszonanyag-drt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordinrllo szervet illeti meg

57. A Koordin6lo szerv a jelen hulladekgazd6lkodiisi kctzszolg6ltatdsi szerzodes IJt. 921B.
$ (2) bekezdes szerinti megfelel6seg6t vizsg6lja.

58. Felek a jelen szerzodest modositj6k, amennyiben jogszab6ly-vriltoz6s azt szt.iks6gess6
teszi.

59. Jelen szerz6des modositisa 6s megszfintet6se csak ir6sban ervenyes.
60 A felek kOzotti jogviszonyban a hat6lyos jogszabdlyok, a jelen szerz6d6s

rendelkezesei, az egy6b szakmai szabiilyok 6s a szakma iiltal 6ltal6nosan elismert
szakmai szokdsok ir6nyad6ak, a jogfonrisok iitkoz6se eseten a fenti sorrendben
el6r6bb rill6 elsobbseg6vel.

6l . A jelen szerzodds minden eleme es reszlete nyilviinos.
62. KOzszolgitltx6 kdteles a kornyezetv6delmi szempontokat messzemenoen fi gyelembe

venni.
63. Az Onkorminyzzt a hulladekgazddlkod6ssal kapcsolatos feladatok ell6t6s6t jogosult

ellen6rizni.
64. A lakossig tijekozl.a$sa 6rdekeben a jelen hulladekgazdilkod6si kozszolg6ltatiisi

szerz6des kdzzetetel&61 Megrendel6 gondoskodik.
65. A felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6des teljesit6sdvel kapcsolatban

felmerult jogvitrijuk elbir6lisrira - hateskortol ftigg6en - a Megrendel6 szekhelye
szerinti magyar birbsirg kizir6lagos illetekess6get kotik ki.

66. Amennyiben a jelen szerz6des valamely r6sze ut6bb 6rvenytelennek bizonyulna, fgy a
felek a szerz6des egy6b r6szeit 6rvdnyesnek tekintik es az 6rvenytelens6g miatt kies6
reszt olyan rendelkezessel p6tolj6k, mely leginkribb megfelel a felek eredeti
szerzod6ses akarat6nak.

67. Felek a jelen szerzoddst, mint akaratukk al egyezi5t irjil< ali.
68. M<ics6ny K0zseg Onkorm nyzata a 27 t2017 . (ly .24 .) szimu hatfurozatdval hagyta

j6vri.

Kelt: M6cseny, 2017. itpi.lis2S.

MEGRENDEL6:
Miics6ny Kiizs6g Onkorm{nvzata
Kepviseli. Krachun Elem6r polg6,rmester

Ellenjegyzi:

ryr*t-x::-'
1r1.(.) El...F;)

KOZSZOLGALTATO:
D6l-Kom Nonprofit Kft. Al6irisok: D6t-k^- r,
K6pviseli:
Bir6 Peter i.igyvezet6
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TELEPULfS NEVE: M6cs6ny

I.) A kiizszolgiltat6 kivilaszt{sd161 6s a hullad6kgazddlkoddsi kiizszolgiltatisi
szerz6d6sr6l sz6lit 31712013. (VII. 28.) Korm. rendelet l. S (1) bekezd6se szerinti
tij6koztatds:

a) a hulladekgazdilkodisi kozszolgriltatisba (a tov6bbiakban: kozszolg6ltatas) bevont terulet
telepiil6si, foldrajzi es az OHKT-ben meghatirozott kozleked6si jellemz6i: a teriilet
domborzata alapvet6en dombvideki, telepiiles jellege falusias.

Teri.ilete: l2,l4 krnz
A kozszolg6ltatisi terulet hatirai:

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

l. Telepi.iles kozszolg6ltat6sba bevont belterulete: teljes
2. Telepiilds k6zszolg6ltat6sba bevont kiiltertilete: nincs

b) a kdzszolg6ltat6ssal erintett tertilet lakoss6g6nak sz6ma az utols6 lezArt 6s el6rhet6,
Kdzponti Statisztikai Hivatal 6ltal kozdlt adatokkal: 381 f6 (Lak6n6pess6g 2015.01.01-en)

c) a k6zszolgiltates megkezdes6nek tervezett id6pontj6t es a kozszolgiltatis ell6t6s6nak
teryezell iddtartama:

o Kezd6s id6pontja: 2017. m6jus 1. napj6t kovet6 elsti szillit6si napon
o Szerz6d6s idotartama: 2017. m6jus 1. napj6t6l kezd6d6en 10 6we

d) a telepiil6si Onkorm6nyzati rendelet szerinti helyi szabdlyozhs lobb jellemz6i: M6cs6ny
Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek a telepiilesi szilird hulladekkal kapcsolatos
helyi kozszolg6ltatirsr6l sz6l6 1412013. ()il. I 9.) onkorm6nyzati rendelete szerint

e) a kozszolg6ltates korebe tartozo hulladdk virrhat6 mennyisdge, fajti6a 6s osszetetele:

H6ztart6sok sz6ma: 125 db
GazdSlkodd szervezetek sz5ma: 2 db

Heti egyszer tort6nik a telepiildsi szililrd hulladek elsz6llit6sa.

12



(kc)

Hullad6kudvar a teleptildsen nem iizemel, a szolg6ltatist igenybe vev6k a Bonyh6di
hulladekudvarba (7150 Bonyh6d, Gy6r utca 7512 fusz.) sz6llithatj6k be azon hulladekaikat,
amit a hullad6kudvar fogadni tud.

A telepiilds lakosai reszere ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a kozszolgriltat6 a helyben szokisos
m6don 6s honlapjri,n tajdtkoztztits. n),r.rJt. A hullad6kudvarban gyiijthet6 egyes hullad6kokra 6s a
hulladdkudvar ig6nybev6teli m6djira vonatlozo titjdkoztatAst a Kozszolgriltato a honlapjri'n es a
hullad6kudvarban kitzzeteszi.

A KozszolgriLltat6 a hullad6kudvar iizemeltetdsi szabilyzatilban meglatixozzz a term6szetes szem6ly
ingatlanhasznrii6 altal a hullad6kudvarban elhelyezhet6 hulladikok mennyis6g6t. A termeszetes
s'em6ly ingatlanhasmAl6 e jogiLr csak tgy gyakorolhatla, ha a hullad6kgazd.llkod.isi kcizszolgrlltatiisi
dijat megfizette

Az ed6nyzetben gyrijtott vegyes hlaartisi hullad6k mellett a h6aart6soktol elsz6llitand6 az
elktilonitetten (sarga fedelf) edenyben, vagy tlatszo zsrikban vegyesen gyrijtdtt papir-,
miianyag-, f6m-, ill. t6rsitott csomagol6si hulladekok kdt heti gyakorisiggal. A lomtaianit6s
evente egy alkalommal kell biaositani.

rI.) A hullad6kgazd{lkod{si kiizszolg6ttatis keret6ben a kiizszolgdltat6 kiiliiniisen az
aldbbiak szerint 16tja el feladat{t, ill. az aldbbi szolgiltatisokat kiiteles elv6gezni.

a) Az ingatlanhaszn6l6 riltal a kcizszolgiiltato a gyfjt6edenyben gyiijtritt telepiil6si hullad6kot
az ingatlantulajdonostol 6tveszi 6s elszitllitja - ideertve a h6ztartiisban k6pz6do vegyes
hulladek, illetve az elktlonitetten gyiijtotr hullad6k elszlllitis6t is - az i. szakasrban
meghatarozott gyakorisiiggal. A gy.rijtoed6ny ti rit6,se az egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ea
a tertilet fioldrajzi, forgalmi lehet<isdgei nem teszik lehet6vi, kijelolt gFijt6pontr6l - a
kdzteruleten tortenik
A gyiijtoeddny tartahet meghalad6 telepiildsi hulladekot a kozszolgilltat6 embl6mrijdval
ell6tott tobblethullad6kos miianyag zs6kokban is ki lehet helyezni a gyiijtds napj6n az ed6ny
mell6. A Kozszolg6ltat6 koteles gondoskodni az NHKV Zrt. ittal kiszirmituott dij elleneben a
szolg6ltat6st ig6nybe vev6k r6sz6re a miianyag zsiikok biztositds6rol, melynek elsziillit6si
kolts6g6t a zshk 6ra tartalmazza. Tobblethullad6kos zs6kot az ugyfdlszolg6laton
jegyz6konyvezds mellett vehetnek 6t a lakosok.

\

\f,

Az Oveg hulladekokat 1 db gyilit<iponton 1.100 literes kontenerben kell gyrijteni. Az iiritds
havonta egy alkalommal tortenik.



b) A lomtalanitis kcirebe tartoz6 nagydarabos hullad6kot az ingatlantulajdonost6l 6vente egy

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

c) Gondoskodik az elszdllitott hullad6k kezeldsenek megoldrisl'rol

d.) Hiuhoz men6 szelektiv csomagolisi hullad6k gyujtes biaositisa (kiilon dijazds n6lktil) az

I. szakaszban ismertetett gyakorisriggal, srirga fedelii gyiijt6ed6nyben, ill. atletszo miianyag

zs6kban. A zs6kot az ingatlanhasznilo biaositja.

e.) Az elkiil<initetten gy jtdtt hullad6k - pl. csomagollsi hullad.ik, z<rldhullad6k, stb. - a kdzszolgelbt6
altal iizemeltetett hullad6kgyiijt5 pontra, hullad6kgyiijt6 udvarb4 iitv6teli helyre, vagy a

kcfzszolgaltatis kdr6be tanozo hulladdkot kezel6 hulladdkkezel6 l6tesitm6nybe is sz6llithato, 6s ott a
jogosultnak iitadhat6, vagy kul6n gyfljt6ed6nyben elhelyezhet6.

f) A h6zhoz menS elkiilonitett gyiijt6si rendszerben nem gyr.ijtdtt Uveghulladek gyiijtesere

kont6neres szigetet uzemeltet KdzszolgAltat6 azl. szakaszban ismenetett helyszinen, legal6bb

4 hetente tdrt6n6 [iritessel.

g.) a Kdzszolgaltat6 koteles gondoskodni a kozintezmdnyek, vrillalkozasok teleptil6si
hullad6k6nak elszirllit6sar6l heti, ig6ny eseten sflrtbben tort6n6 gyakorisiggal.

h.) Az Orszlgos Hullad6kgazd6lkod6si Kdzszolg6ltat6si Tervben (a tov6bbiakban: OHKT)
foglaltaknak megfelel<ien kell a ktizszolg6ltat6st ell6tni.

Jaralsz edd s i nap : szer da
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