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mely letrejott egyr6szr<il
N6v: Kiizs6gi 6nkorminyzat Viralja

Cim 7354 Viiralja, Kossuth utca 203
Tel.. 74/558-052
Fax:'141558-053
E-mai I : onkorm any zat@v ar alja.hu
Ad6sz6m: 15417426-2-17
Kepviseli: Sziebert Eva polgdrmester

(a tovebbiakban: Onkornui,nyzat vagy Megrendel6)

miisrdszr6l a

D6FKom D6l-Dun6ntrili Kommunilis Szolgdltat6 Nonprofit
Korl{tolt FelelSssegii T{rsasig

sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si [t 52.
c6gSegy zikszhma: 02-09 -0645 56
ad6sz6ma: | 1 541 587 -2-O2
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-Kdkeny Region6lis Hulladekkezel6 Kdzpont/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
(ov6bbiakban Kozszolgiltat6)

koz<itt, a mai napon az al6bbiakban meghatirozott feltetelekkel.

1. Az Onkorm6nyzat jelen nyilviinos szerz6d6st koti a Kozszolgiiltatoval, hogy V6ratj a
telepi.il6s kozigazgatlsi tertileten folyamatosan es teljes k6riien ell6ssa a telepiil6si
szilird hulladdkkal kapcsolatosan a hullad6kgazdilkodrisi k6zszolg6ltat6si feladatokat.
A kozszolg6ltat6st az Orszigos Hulladdkgazdilkod6si Krizszolg6ltat6si Tervben (a
tov6bbiakban: OHKT) foglaltaknak megfeleloen kell ell6tni.

2. A Kdzszolg6ltat6 e tevekenyseg6t a vonatkoz6 jogszabrilyok alapj n, az egyes
ingatlanok haszn6l6inak javdra es kolts6g6re v6gzi

3. Kozszolg6ltat6 hulladekgazd6lkodrisi tevekenys6gdt a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CL)()Off. tcirveny (tov6bbiakban: Ht.) illetve e torv6ny felhatalmaz6sa alapjin
kihirdetett jogszab6lyok 6ltal szab6lyozott helyi kozszolg6ltat6sk6nt vegzi.

4. Kdzszolgdltato nyilatkozilq hogy v6llalja a meglelolt kdzszolg6ltatis teljesites6t, annak
a hat6lyos jogszab6lyokban rdgzitefi felteteleivel, a szi.iks6ges enged6lyekkel
rendelkezik, nyilatkozik tov6bb4 hogy a krtzszolg6ltat6son kivtili tevekenys6gei nem
vesz6lyeaetik a jelen kozszolg6ltat6si szerzod6sben v6llalt kotelezettsdgeinek
teljesit6s6t.

5. A Kdzszolg6ltat6 a kozszolg6ltatiis korebe tartozo hullad6k kezel6s6re az ali$bi
l6tesitmenyeket veszi igenybe:

o Pecs-Kokdny Region6lis Hullad6kkeze[5 K6zpont (Kdkeny 057la, 057 /b, 059/a,
059/b,06319, valamint SzilvAs 0211a, 0211b 6s 021lctusz.)

. Bonyh6di hullad6kudvar @onyh6d 7512 hrsz.)
6. A szerzbdo felek rdgzitih hogy a jelen szerz6d6sben ftgzitet Kozszolgiltat6ra

vonatkoz6 jogok gyakorl6siit es kotelezetts6gek teljesites6t V6ralja telepiil6s tertilet6n
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kizAr,llag Kdzszolgltato jogosult ell6tni. Jelen szerz6d6s teriileti hat6lya kiterjed a

telepiil6s teljes kozigazgathsi teriiletdre.
7. A krizszolg6ltatesi tevekenysdg v6gz6s6nek 6s ajelen szerzodbsnek az idotartana: 2017.

mdjus l. napjrit6l 2027. riprilis 30. napjiig terjedo id6re sz6l, tekintettel a Ht. 33. $ (2)
bekezd6s6re. A szerz<idds 2017. m6jus l. napjrin l6p hat6lyba. Els6 sz6llit6si nap a
szerzldes hatrilybal6p6set kovet6 els6 szillitisi munkanap. Felek a szerzod6s hat6lyba
lep6sekor megl6v6 szillitisi nap(ok)hoz k6pest elt6r6 sz6llitisi napokban is

megAllapodhatnak, tov6bb6 a v6ltoz6srol Kozszolg6ltat6 megfelelo id6ben es m6don

Hlekoaatla a lakoss6got.
8. A kozszolg6ltat6ssal erintett terulet 6s tev6kenys6g sajiitossirgait, a szolg6ltat6s

telepiiles specifikus meghatil,rozis6t a jelen szerz6des I. melldklete tarlalmazza.
9. A jelen hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltat6si szerz<ides aliir6siinak feltetele, hogy a

kozszolg6ltat6 rendelkezzen a kovetkez<i feltetelekkel, melyet kdteles a szerzod6s teljes
idotartama alatt is folyamatosan fenntartani.
a) a kozszolg6ltat6s ellitiisihoz sziikseges hatos6gi engedellyel rendelkez6 6s megfelel6

mfiszaki rillapotban lev<i jirmiivekkel, g6pekkel, berendez6sekkel es eszkdz6kkel,
valamint olyan - tulajdon6ban, kezeleseben vagy berlem6ny6ben levo - telephellyel,
amely alkalmas a krizszolg6ltat6s v6gz6s6hez szi.iks6ges jarmiivek, gdpe(
berendezesek es eszkozok t6rol6s6ra, tisztitesa.,rq fertotlenit6s6re 6s miiszaki
ellen<irz6s6re;

b) olyan felszerel6sekkel 6s eszkozdkkel, amelyek a kozszolg ltat s keret6ben ell6tni
sz6nd6kozott tev6kenys6g gyakorlisa sor6n esetlegesen bekdvetkez6 k0rnyezeti
k6rok azonnali beavatkoz6st ig6nyl5 elh6.nitasihoz sziiks6gesek;

c) a kozszolg6ltat6s ell6tesehoz sztikseges l6tsz6mt - es a vonatkoz6 jogszabilyok
el6irisainak megfelel6en kepzett - szakemberrel;

d) a komyezetv6delmi hat6s6g 6ltal kiadott min<isit6si enged6llyel;
e) allt.32lA. $ (l) bekezd6s 0 pontja szerinti megfelel<isegi v6lem6nnyel.

Kcizszolgiltat6 a szerzodes al6ir6s6val nyilatkozik arr6l, hogy a jelent pontban foglalt
valamennyi felt6telt teljesiti.

A kiixzolsdltat{s finansziroz6sinak elvei 6s m6dszerei

10. A szolgirltat6si dijat, a dijalkalmazisi felteteleket, a dijmegfizet6s rendj6t, a

kozszolgaltat6si dij felosadsdnak elvet a Ht. 88. $ (3) bekezdes bh) pont szerinti
minisaeri rendelet 6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

I l. A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolgiltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en
tortent.
Az ingatlanhasznil6k 6ltal fizetendS iirit6si dijak:

- Lakoss6gi dijak:
60 literes edeny: 102,- Ft + Afa*
80 literes edeny: 148,- Ft + Afa
1 l0 literes eddny. 204,- Ft + Afa

*a 38512014. ()(II. 3 l.) Korm. rendelet szerint lakoingatlant egyedul ds ileMtelszerfren haszndl6
termdszetes szem6ly ingatlanhaszruil6 reszdre, a telepuldsi OnkonnAnlzat 6ltal kiadott igazoliis alapjfu.

Tobblethulladek gyiijtesere szolg6lo zsik 6ra. 3 6 l,- Ft+Afa/db.
2
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- Gazd6lkod6 szervezetek iltal fizetendo diiak:
I l0 literes eddny. 232.- Ft + .{fr...............................--
240 literes edeny: 507,- Ft+Afa
770 literes edlny: 1.621 ,- Bt+ Lfa
L 100 literes eddny : 2.324,- Ft+ Ala

int6zmenyek diia:
I l0literes edeny: 204,- Ft +.Afa
240 literes edeny. 445,- Fl+Afa
770 literes ed6ny: 1.42E,- Ft+Afa
1.100 literes eddny: 2.040,- Ft+Afa

Az 6llami hulladekgazdilkod6si kdzfeladat ell6t6siira letrehozott szervezet
kijelol6serol, feladatk6r6r6l, az adatkezelfls modjrir6l, valamint az adatszolg5ltat6si
kdtelezettsegek r6szletes szabalyairol sz6lit 6912016. (m 31) Korm. rendelet 11.

$ (l>(2) bekezdese alapj6n:
(1) A Koordin6l6 szerv (NHKV Nernzeti Hulladdkgazd6lkodrisi Koordin6l6 6s
Vagyonkezel6 Zitrtkdrten Mfikdd6 R6szvenyt6rsas6g) ktizszolgriltatasi dijakra
vonatkoz6 szimlikat a rendelet 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgiltat6s alapjrln
illitja ki
(2) A kdzszolgltato hi6nyos vagy kesedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordintil6
szerv a nem megfelel6 adatszolgiiltatiissal erintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a
Koordinril6 szerv 6ltal legut6bb kiszriml{zott k0zszolg6ltat6si dijrol 6llit ki sz6ml6t. Az
ezzel cisszeftiggesben keletkez<i dijkorrekci6 eset6n minden helytrill6si kotelezettseg a
ktizszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kozszolgiltat6si dijkiildnbozet pozitiv
merlegdt a Koordin6lo szerv a kdzszolg6ltatonak fizetend<i esed6kes szolg6ltat5si dijba
besz6mitja-
(3) A kozszolgdltat6 hiinyos vagy helytelen adatszolgiltat6s6b6l eredo, a Koordinril6
szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kiri,llitott sz6ml6kkal kapcsolatos
valamennyi k6vetkezm6nyert a k6zszolg6ltat6t terheli felel6sseg.
(4) A Koordin6l6 szerv a rendelet 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgrlltatrisb6l
kiindulva megallapitja azon ingatlanok koret, amelyre nincs kozszolg6ltat6si dijfizetes
meghat rowa az adatszolgiltatiisban, ugyanakkor velelmezhet<i, hogy az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesites tort6nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen
adatot k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatisb6l
hi6nyz6 ingatlanok es sztiks6ges adataik megillapit6sa erdekeben.
(5) A (4) bekezd6s alapjin r0gzitett ingatlanok adatait a Koordindl6 szerv megkiildi a
kozszolg6ltat6nak, es felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon
v{gzett szolghltat6srtnak megfelel6en korrig6lja a rendelet 20. $ (l) bekezd6s szerinti
adatszolg6ltatist legkes6bb az 6rtesites kezhezv6telet kovet6 8 napon beliil.
(6) Az (5) bekezdds szerinti konekci6t k6vet6en - a kdzszolgilltat6 eltdro
adatszolg6ltat6sa hirinydban - a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat irsi dijat az
ingatlantulajdonosnak szimlAzza ki.
(7) A Koordiniil6 szerv a ktsz mlinon 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatririd<in beliil ki
nem fizetett kozszolgiltatiisi dij behajt6sa erdek6ben intezkedik.
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13. A hulladdkgazdrilkodasi kozszolgiltat6si dij tarlalm",,a a hulladekgazd lkodis, igy
kiilonosen a gyiijt6s, szdllitis, kezeles, irtalmatlanit6s, ill. a jogszabilyok 6ltal
meghatirozott valamennyi tev6kenyseg valamennyi dijet es koltseg6t.

14. Az elhagyott hullad6k, a vesz6lyes hulladek es az elektronikai hullad6k, vagy egyeb, a
kozszolgiltat6s kereteben el nem sz6llitand6 hullad6k gyLijt6si m6dj6rol, elsz6llitds6rol
6s annak ellen6rt6ker6l a felek kiilon, ir6sban 6llapodhatnak meg,

15. A Kozszolgiiltat6 r6sz6re a kbzszolgiitathsi szerzod6sben rbgzitetl feladatok ellatesaert

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltat6si dij meg6llapitrisi6rt
felelSs miniszter iiltal meghat6rozott szolg6ltatiisi dijat fizet.

A kiizszoledltat6 kiitelezetts6eei

16. A kozszolgiltat6 feladata a kornyezetv6delmi e[5ir6sok megtartesa mellett a telepiil6si
hulladek ingatlanhaszn6l6ktol tdrt6n6 gyrijtese, elszlllit6sa hulladdkkezel6
l6tesitm6nybe, illetve a szolgiltat6s folyamatoss6gifurak biaosit6sa.

17 . Klzszolgiitat6 koteles biaositani:
a) A kdzszolgiltat6s folyamatos es teljes koni ell6t6s6t oly modon, hogy a teleptil6si

vegyes hullad6k es az elkiilonitetten gyujttitt hulladek 6sszegyiijt6s6t 6s

elszillit6s6t a teleptil6sen az 1. szitmi mell6kletben meghat6rozott gyakoris6ggal
6s menetrend szerint 06 6r6t6l l9 6rilig kdteles elv6gezni. A gyujt6edeny ririt9se az

egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ezt a teri.ilet foldrajzi, forgalmi lehet<isegei nem

teszik lehet<iv6, kijelolt gyiijt6pontr6l - a koztertileten tort6nik. A Kdzszolgiiltato
kdteles gondoskodni az NHKV Zft. iltal kiszAml|zott dij ellen6ben a szolgiltatist
ig6nybe vev6k r6sz6re az el6irt tipusri tdbblethulladek gyiiijt6 zs6kok biaosit6s6r6l.

b) A kitiritett ed6nyzetet rigy kell visszahelyezni a kozteruletre, hogy az az rittest, ill.
kocsi behajt6 forgalm6t ne akadiiyozzz.

c) Az elktildnitetten gyrijtott zoldhulladdk, illetve egyeb hullad6kfajta a

kdzszolg6ltat6 Sltal iizemeltetett hullad6kgyrijt6 pontra, hulladekgyfijt6 udvarba,
6tv6teli helyre, vagy a kozszolg6ltatis kor6be tartoz6 hullad6kot kezel6
hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6, vagy
kiilon gyiijt6edenyben elhelyezhet6.

d) Az elhilonitett hullad6kok sz6llit6sa m6s napon is tdrt6nhet, mint a vegyes
hulladek szillitisa

e) A hulladekgazdrilkod6si kozszolg6ltat6st a K6zszolg6ltato zaft rendszerfi
j6rmiivekkel koteles vegezni.

f) Evente egyszer lomtal anilitst v6gez, melynek keret6ben a szab6lyszenien
kihelyezett nagydarabos lom hullad6kot az ingatlanhaszn6l6kt6l a helyszinen
ingyenesen 6tveszi 6s elsz6[itja. A lomtalanit6s id6pontjar6l el6zetesen legal5bb
14 nappal ertesiteni kell a lakoss6got.

g) A hdzhoz men6 elkiilonitett gyujt6si rendszerben nem gyfijtott iiveghullad6k
gyfljt6s6re kont6neres riveggyiiilt6si pontot iizemeltet az 1. szitmu mellekletben
foglaltak szerint, melye(ke)t legal6bb 4 hetente iirit.

h) a Ht. 6ltal meghat6rozott C/I-es min6sit6si oszt6ly szerinti krivetelm6nyek
biaosit6sit, es a min5sit6si engedely hulladekgazd6lkod6si kozszolgdltat6si
szerz6d6s hatilyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6t;

i) a kozszolgiiltates teljesit6s6hez sztiks6ges mennyisegii es min6s6gii j6rmti, g6p,

eszk0z, berendezds biaosit6s6t, valamint a sztiks6ges l6tszemri 6s k6pzetts6gii
szakember alkal mazhsitt;
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j) a kdzszolgiltates folyamatos, brztons6gos ell6t6s6hoz sziikseges fejlesa6sek 6s
karbantartiisok elvegzes6t;

k) a kozszolgiltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezelesere meghatdrozott helyek ds
letesitmenyek ig6nybev6tel6t;

l) a nyilv6ntartdsi rendszer miikodtetes6t ds a kozszolgiiltatiis tetjesites6vel
osszefiigg6 adatszolgiltatis rendszeres teljesit6s6t;

m) a nyilviintartiisi, adatkezeldsi es adatszolgeltatAsi rendszer ldtrehozils6hoz es
folyamatos miikodtet6sehez sziiks6ges felteteleket; valamint

n) a fogyasztoi kifogasok 6s 6szrevetelek elintez6si rendjenek megillapitisdt
o) a tev6kenyseg ellatilsd,hoz sztiks6ges biaositiissal rendelkezik, amely megfelelo

fedezetet nyujt a felel6ssegi kdrben bekdvetkezett Onkormenyzatnak okozott
esetleges k6rok enyhitds6re,

p) biztositja hogy a vegyes hullad6k gyiijtes6hez az ingatlanhaszn6lo legal6bb 2
kiilonboz6 ff rmert6lni gyrijt6ed6ny koziiI v6laszthasson,

q) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolgiitat6 a{tal biztositott zsrik
forgalmaz siua.

18. A kdzszolg6ltato a szirllitminy rendeltetesi helyere tdrten6 biztons6gos eljuttatas6ert
felel6s. A hullad6kot rigy kell szillitani, hogy annak sor6n a komyezet ne
szennyez<idjdk. A szillit6sb6l ered6 szennyez<ides eseten a kizszolgirltato a hulladek
eltakaritiisir6l, a tertilet szennyez6desmentesit6s6r6l, valamint az eredeti kornyezeti
rillapot helyreillit6sarol kOteles gondoskodni. Kdzszolgiitato a kommuniilis hullad6k
gyujt6s6t az l. szim mellikletben meghat6rozott menetrend (illetve szdllit6si nap)
szerint koteles teljesiteni, melyhez a megfelel<i sz6mu j6.rmiivet biaositja" ill
gondoskodik annak sztikseg szerinti helyettesites6rol. Felek a szerzodes hat6lyba
l6p6sekor megl6v6 szallitrisi nap(ok)hoz k6pest elter6 szallit6si napokban is
meg6llapodhatnak tov6bbi a v6ltozisr6l Kcizszolgiltat6 megfelel<i id6ben 6s modon
fi46ko aatja a I akoss6got.

19. A krizszolgdltat6 tevekenysdge sor6n koteles a hatrilyos k6rnyezetvedelmi,
kozegeszsegiigyi, munka, baleset es trizv6delmi szab6lyokat megtartani, amelyek
esetleges megsdrteseb6l ered6 kovetkezm6nyek6rt a polgari jog szabrllyai szerint felel.

20. A Szerz6d6s szerinti hullad6kgazdilkod6si kdzszolg6ltatds minim6lis min6s6gi
ismervei a hullad6kgazdilkodisi kdzszolg6ltat6si tevekenyseg min6sitesenil sz6l6
2013 . 6vi C)O(V. torv6ny 1. melleklete alapj6n Ci L min6sitdsi osa6ly
megszerzdsdhez sziikseges kovetelmdnyek. KozszolgAltat6 kijelenti, hogy a
krizszolgiiltat6s min6s6gi ism6rveit a SzerzSd6s id6beli hatrilya alatt folyamatosan
teljesiti, 6s a Kozszolg6ltat6si Tervben meghatiirozottakkal dsszhangban tartja.
Kozszolg6ltat6 tudom6sul veszi, hogy a Kdzszolgdltat6si Tervben foglaltaknak
megfelel6st a Ht. szerinti megfelel6s6gi v6lem6ny beszerzes6vel koteles folyamatosan
igazolni. Megfelel6s6gi velemeny hi6ny6ban a Szerz6d6st a Megrendel5 I h6napos
felmond6si id6vel felmondja.

21.A Kdzszolgiiltat6 a kozszolg6ltatds kereteben megtagadhatja a telepul6si sziliird
hullad6k elszrillit6s6t, ha
- a kihelyezett hulladek osszetetele vagy a kihelyezesenek m6dja nem felel meg a
vonatkoz6 dnkorm6nyzati rendeletben leirtaknak
- a gyrijt5edenyben elhelyezett teleptil6si szil6rd hulladdk az ilrites, illetve sz6llitris
soriin a sz6llit6st vdgz6 szemdlyek 6letdben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6gdben, aj6rmfiben
vagy berendez6sben kiirt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve ertalmatlanites sor6n
veszdly ezteli a ktirnyezeta,
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- erz6kszervi 6szlel6ssel meg6llapithat6, hogy a gyiijt<ieddny mdrgez6, robban6,

foly6kony, veszelyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiil6si szilird
hulladdkkal egytitt nem gyiijthet6, nem sziillithat6, illetve nem 6rtalmatlanithat6,
illetve ha az a jogszabitlyok riltal meghatarozattan nem min<isul telepi.ilesi szilard
hullad6knak

- az onkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l eltero trirol6eddny kihelyezese eseten, vagy a

hulladek nem a szabv6nyos, zirt tirol6edenyben, illetve nem a Kozszolg6ltat6tol
vds6rolt jelzett zsdkban keriil kihelyez6sre

- a hullad6k oly m6don kerul kihelyez6sre, hogy a t6rol6edeny mozgatisakor a

kisz6rod6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt eddny)

- ha a tiirol6ed6ny korul szab6lytalanul, annak mozgatest 6s iiritest akadilyoz6 m6don

tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a tdrol6ed6nyek jelzese bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek jelzes6nek,

matric6jrinak hiiinya, illetve s6rtilese eset6n.

22. Az el6zo pontban emlitett esetekben a Kozszolg6ltat6 a tulajdonost ir6sban
haladektalanul ertesiti a telepiil6si szil6rd hullad6k elszilllit6sa megtagadis6nak okdr6l.
A tulajdonos a megtagad6si okokat maga koteles megsziintetni vagy megsztintet6s6rSl
gondoskodni. Ha e kdteless6genek a tulajdonos a sz6llit6s meghat6rozott irjabb
id6pontj6ig nem tesz eleget, a Kozszolgirltato a tulajdonos koltseg6re es felelSssegere

a hullad6k elsz6llit6s6nak megtagad6s6ra okot ad6 kdrtilm6nyt megsztintetheti, vagy
missal megsztintettetheti.

23, Mentestl a Kozszolgiltat6 a teljesit6si kdtelezettseget6l vis major eset6q tov6bb6 ha

az Onkorminyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan ritviszonyokat
/h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l jarhatatlan a kozit/, amely a

K6zszolg6ltat6 g6pjirmfiveinek balesetmentes kozlekedes6t biaositja- A
Kozszolg6ltat6 a teljesitest kizir,llag szil6rd ttburkolatri, megfelel6 teherbir6sri, 6s

b6rmely id6jar6si viszonyok kozdtt jarhat6 kdzuton koteles biaositani- A koztt
ideiglenes haszn6lhatatlansiga eset6n (pl. rit6pit6s, ritbeszakad6s) a kdzszolg6ltat6s
teljesit6se az Onkorm6nyzat 6ltal kijelolt gyiijt6pontrol tdrtenik- Az ilyen esetekben

elmaradt szillit6s eset6n a K6zszolgSltat6 az akadfily elh6rul6sdt kovet6 legkdzelebbi
szdllitisi napon koteles szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az el6zo elmaradt
szallit6si napokon felhalmoz6dott mennyisegii telepti16si hullad6k elszillitdsara is.

24. Kbzszolgbltat6 kdteles a kozszolgiltat6si tevekenys6gdr<il r6szletes besz6mol6t
k6sziteni, melynek r6sze a r6szletes bev6tel, kdlts6g- 6s eredm6ny kimutat6s is, 6s azt

6vente benyrijtani az Onkorm6nyzat resz6te.
25. A szerzldeskot6skor a lakoss6g saj6t tulajdonfi gyi\toed6nyzettel rendelkezik.

Elhaszn6l6d6s, rong6l6d6s, vagy eltiin6s eset6n a szolg6ltat6st ig6nybevev5 kolts6g6re
tort6nik a p6tl6s.

26. A klzszolgirltat6 torekszik arra, hogy a feladatkorebe tartoz6 hulladekgazd6lkodisi
tev6kenys6geket a hullad6khierarchiiira figyelemmel rigy v6lassza meg, hogy a Ht-
ben, illetve a hullad6kgazdrllkod6si tervekben foglalt megel<iz6si, hasznositdsi 6s

6rtalmatlanit6si c6lkitiiz6sek teljestilni tudjanak.
21.A ki)zszolgdltato a vonatkoz6 korm6nyrendeletben meghatirozott osszegben

kornyezefvedelmi biaosit6st kdt vagy c6ltartalekot k6pez, 6s ennek t6nyet az

Onkorm6nyzatnak, ill. a hat6s6goknak igazolja.
28. A hullad6kgazdilkod6si kdzszolg6ltat6s keret6ben a kozszolgiltat6:

a)gondoskodik a jelen szerz6d6sben meghat6rozott hullad6kgazd6lkodisi
kdzszolg6ltat6s kordbe tartoz6 hullad6kok begyujtes6rol, sz6llit6s6r6l, kezel6serol, es
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b) a hulladekgazd6lkod6si kozszolgiiltat6ssal 6rintett hullad6kgazdiilkodrisi
letesitm6nyt iizemelteti, vagy a hulladdk kezeles6r6l megfelel6 engeddlyekkel
rendelkez6 hullad6kkezelonek tort6n6 6tad6ssal gondoskodik.

29. Kozszolgdltat6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6son kivtil egydb
hullad6kgazd6lkodisi engedelyhez, illetve nyilv6ntartrisba v6telhez kotott
hullad6kgazdilkod6si tev6kenys6get - a kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si
tev6kenys6g6r6l 6s a hulladekgazdiilkodrisi kozszolg6ltatis v6gzes6nek felteteleir<il
szol6 korminyrendeletben meghatirozott hulladek kezeles6nek kiv6televel - nem
v6gezhet.

30. Kdzszolgdltat6 egy6b viillalkoz6si tevekenysdg folytat6srira jogosult, de az nem
vesz6lyeztetheti a hulladekgazd6lkodrisi tevekenyseg folyamatos es teljes korii
ell6t6s6t.

31. A keresztfinansziroz6s tilalm6nak elveb<il kovetkez6en a Kcizszolgiiltato
hulladekgazd6lkodisi kozszolg6ltat6s ellen6rtek6nek r6szet kdpezri 6sszeni nyeresdg
nem tartalmazhatja a hulladekgazd6lkodrisi kozszolgriltatrison kiviil es6 egy6b
gazdasigi tev6kenys6gei k6lts6geinek, r6forditrisainak fedezet6t.

32. Amennyiben a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s kor6be nem lartozo
tevekenys6get is v6gez a Kozszolgiitato, az egyes tevekenysegeire olyan elktiltrnitlt
nyilv6ntart6st koteles vezetni, amely biaositja az egyes tev6kenysdgek etlethat6segat,
valamint kizfuja a keresztfinansziroz6st. A K0zszolg6ltat6 az altala ellitott egy6b
v6llalkoz6si tev6kenysegek beveteleit, kiad6sait, riforditiisait k6teles a
hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltatis bevdteleit6l, koltsdgeit6l, r6Lfordit6sait6l
elklilonitetten, tetelesen kezelni 6s nyilvintartari.

33.A KozszolgiLltato az 6ltala ell6that6 egyeb, v6llalkozilsi tevdkenysegeket, a jelen
Szerzod6sben foglaltak betartisa mellett szabadon, saj6t kockiratira v6gzi, azonban
ezen tevdkenysdgek osszefiigg6 gazdilkod6si eredm6nye nem vesz6lyeztetheti a
hulladekgazdalkod6si kozszolg6ltatis biztons6g6t. A v6llalkoz6si tevekenysegb6l
szhrmaz6 vesztes6ges gazd6lkod6sert Kozszolg6ltat6 teljes korii helyt6llissal tartozik.

34.Ha a gyr.ijt6ed6nyt a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgiltatiis ell6t6sanak biaosit6sa
c6ljeb6l kozteriileten helyezt6k el, a hullad6k a gyfijt<ied6nyben torten6 elhelyez6ssel a
kozszolg6ltat6 birtok6ba 6s a Koordin6lo szerv tulajdondba kertil.

35.A kozszolg6ltat6 torekszik arra, hogy a kozszolgitltat s kordbe tartoz6 hullad6k a
kepz5d6s hely6tol az elerhetil leggazdas6gosabb m6don es legrovidebb id6n behil
keruljdn hasznosit6 vagy irtalmatlanit6 letesitmenybe.

36. A kdzszolgitltat6 a Polgriri r6rv6nykonyvben meghatarozottakon t[rlmen6en a jelen
szeru6d st akkor mondhatja fel, ha
a) az onkorma nyzat a jelen szerz6desben meghatiirozott kotelezettsdget - a
kdzszolgaltato felsz6lit6sa ellenere - sulyosan megs6rti, 6s ez-zel a kdzszolgriltatonak
k6rt okoz, vagy akadhlyo,,a a hullad6kgazd6lkodrisi kcizszolg6ltat6s teljesit6i6t; vagy
b) a hulladekgazd6lkodasi k6zszolg6ltat6si szerz6des megkot6set kovet6en hat6lvla
l6pett jogszabrily a hullad6kgazd6lkodrlsi kcizszolg6ltat6si szerzodds tanalmi elemeit
igy viitonatja meg, hogy az a k6zszolg6ltat6nak a hullad6kgazdalkodrisi
kozszolg6ltat6s szerz6desszerfi teljesitese kdr6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit
jelent6s mert6kben serti.

37. A jelen szerz6dds megsziinese vagy megszrintet6se esetdn, tov6bb6 ha a kdzszolgriltat6
a szerzrides id6tartama alatt elvesziti hullad6kgazd6lkodiisi kcizszolgiltat6si
enged6ly6t, illetoleg az lejir, vagy a hat6siig visszavonja a k6zszolg6ltat6 minosit6s6t,

llletrileg az lqir, rigy a kozszolg lltato az rij kozszolg6ttato kiv6lasaiis6ig, de
legfeljebb 6 h6napig a hullad6kgazdiilkod6si krizszolgiiltatest viiltozarlanul ell6tja.
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38.Ha a jelen szerzodest a kozszolgtiltat6 felmondja, az onkorminyzat halad6ktalanul

gondoskodik az il kozszolgitltat6 kivilasztis6rol.

ijsvf6tszolq{tat

39.A k6zszolg 6ltat6 az ingatlanhaszn6lo hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltatlssal
kapcsolatos bejelentdseinek intez6se, panaszainak kivizsg6l6sa, orvosl6sa 6s a

k6zszolgiiltat6ssal kapcsolatos 6ltaliinos trlj6koztat6snyujt6s biaosit6sa 6rdek6ben

tigyfdlkEpviseletet biztosit a Bonyhridi V6rosh6za Ugy16lszolg6lati Irodrljdban

(Bonyhrid, Sz6chenyi tdr 12.). Tovdbbi munkaidSben hivhat6 tigyf6ls zolgiiati
telefonszimot 6s honlapot is koteles i.izemeltetni.

40. A k6zszolgiltat6 az iigyf6lszolgdlat keret6ben a fogyasa6vedelemrol sz6l6 t0rvenyben

meghat6rozottakon ttlmen6en
a) a hulladekgazdalkodrisi kozszolgaltat6si tevekenyseg min<isiteserSl sz6lo

torvenyben meghat6rozott min6sit6si enged6ly,
b) az alkalmazott hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltat6si dijakat,
c) a kozszolg6ltat6si tertiletre vonatkozo adatokat,

d) a lomtalanit6ssal kapcsolatos adatokat, informhciokat, valamint
e) az alvillalkozora vonatkozo kdzerdekii adatokat - ha a kozszolg6ltat6 alv6llalkoz6t

alkalmaz -,
f) az irltala megkdtott hullad6kgazdalkod6si kozszolg6ltat6si szerz<id6st 6s annak

m6dosit6s6t az ngyfllszolgirlatin es a honlapj6n mindenki szbmira ingyenesen

hozziif6rhet6v6 teszi.

Nvilvintartis. adatszolsiltatds

41.A hulladekgazdilkodisi k6zszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hulladekkal kapcsolatos

nyilv6ntartSsi es adatszolg6ltatesi kotelezettsegek teljesit6s6rSl a krizszolgiiltat6

gondoskodik. A kozszolgriltat6 a hulladekkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s

idatszolgaltat6si kOtelezetts6gekol sz6l6 korm6nyrendeletben meghat6rozott m6don

6s tartai-ommal, a tev6kenysegevel 6rintett hullad6krol tipus szerint nyilv6ntart6st

vezet.Anyitvdntartdsta-hulladekjegyz6kr5lszolominiszterirendeletben
meghat6rozott azonosit6 k6dok alapj in kell vezetni. A nyilvantart6st, iizemnapl6t,

bizlnylatot a kyzsmlgiitato legalibb 5 evig - veszelyes hulladdk eset6n l0 evig -
megorzi. A kozszot-g6ltato i nyilvantartas alapjrin a hullad6kkal tapcsolatos

nyivrintart6si es adatvolgriltatasi kotelezetts6gekrtit sz6l6 korm6nyrendelet szerint a

kOrnyezetv6delmi hat6s6gnak adatot szolgaltat, tovibb6 nyilv6ntart6sit a hat6s6g

felhiv6sa eset6n a hat6sdg rendelkezes6re bocsitja'

Biztositis

42.Kozszo|giitat6 a tevekenys6g6vel okozhat6, el6re nem lathat6 kornyezeti krirok

felsz6mJlAs6t lehet6ve te* finanszirozis biaosit6sa 6rdek6ben legal6bb, 10 000.000

Ft/ker 6s legalabb, 25.000.000 Ft/6v kifizet6si limit osszegfi kdrnyezetvedelmi

biztositast kot.
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Elkiiliinitett hullad6keviiit6s

43. A kdzszolgitltat6 az elkiilonitett hulladdkgyrijtes oszt6nz6se erdek6ben a lakoss6got az
elktilonitett hullad6kgyujtes feltetelei16l a kozszolg6ltato hullad6kgazd6lkodrisi
tevekenyseger6l 6s a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s v6gz6s6nek feltdteleirol
szolo korm6nyrendeletben meghat6rozott modon trij6koztatja.

44. Kozszolgaltato biaositja az elkiilonitett hullad6kgnijtdst az elki.ilonitett
hullad6kgyujt6s rdszletes szab6lyair6l szolo miniszteri rendeletben meghatiirozottak
szerint.

45 Ki,zszolgiitat6 az elkiilonitett hulladekgyujtdsi rendszert rigy alakitja ki, hogy
a) legalibb a telepi.ilesi papir-, , miianyag-, f6m- es tiveghullad6k elktiloniten gyujtese
biaositott legyen, melyb6l kizfuolag az i.iveghulladek gyiijtheto gyiijto ponton, a t6bbi
hAzhoz mend gyiijtesi rendszerrel,
b) a lomhulladek 6w6telenek, osszegyfijtes6nek 6s elsz6llit6s6nak evi egyszeri
megszervez6se biaositott legyen;
c) a zoldhulladek elhelyezdse legakibb a hullad6kudvarba vagy egyeb gyiijtcihelyre,
hullad6kkezel6 l6tesitmenybe tort6n6 beszirllit6ssal, a jelen szerzodesben
meghatirozott feltetelekkel biaositott legyen.

Alv{llalkoz6k

46. A kdzszolgitltato a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiiltat6si szerz<id6sben meghatarozott,
tovribb6 a Ht-ben, illetve a hullad6kgazdrilkod6si tervekben rdgzitefi c6lok el6rese
6rdek6ben a hulladekgazd6lkodrisi kozszolg6ltatds ell6t6s6ra alv6llalkoz6t vehet
igenybe.

6nkorminvzat kiitelezetts5eei

47. Onkorm6nyzat kdteles biaositani:
a) a kdzszolg ltatbs hat6kony es folyamatos ell6tasahoz a kozszolgiiltato sz1mi$a
sziiks6ges informiciok szolg6ltat6s6t, a Ht. 35. $ g) pontjiban foglaltaka tekinteuel;b) a kdzszolgiltat6snak a telepiil6sen vigzett m6s kozszolgilltatrlsokkal val6
osszehangolds6nak el6segit6set;
c) a teleptildsi ig6nyek kieldgites6re alkalmas hullad6k gyrijtes6re, sziillitAsilra,
kezelds6re szolg6l6 helyek 6s ldtesitmenyek meghatiiroz6sit, rali.int
d) a kdzszolgbltato kiz6r6lagos kozszolgilltat6si jogrtrak biaosit6s6t az
onkorm6nyzati tulajdonban l6v6 hulladikgazd6lkod6si letesiim6nyek vonatkoz6silban.
e) a telepiilds kozszolgriltaiis igdnybevetel6re kdtelezett ingatlanhaszrui,loi
vonatkoz6silban a kozszolgAltatis elliitasii,hoz kapcsol6d6 nyilvrintartiis (pl. n6v- es
cimjegyz6k) ritadis6r4 adategyezet6sre,
f) kedvezm6ny, mentesseg eseten aanak alapjaul szolgri{6 adatok iitadris6t,
d a telepiilesi igdnyek kieligit6s6re alkalmas hullad6[ gytjt6s6re, sziilitasrira, kezelds6re
szolgri'16 helyek 6s l6tesitm6nyek neghatfuozitsix. Ennek keret6ben krlel6li - a

6pontokat, amelyek alkalmasak arr4 hogy a
llad6kot amn ingatlanhasznri{6kt6l, mely

h) a huiladikszilito jrirmii .,5-e." 11":i:rr3Tffiil#filT*.,trJ.eL (hironos
tekintettel a t6li h6- es sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k<izut rirszelv6ny6be Uel6gd farigal
levrlgrisrira. ),
i) a kozszolgri,ltaLisi szerzides kozz6teteldt a helyben szokisos m6don,
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j) az elhilonitett hullad6kgyujtesi rendszer helyi felt6teleinek megszervez6set.

48. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatis teljesit6se kizirolag torvenyben vagy
korm6nyrendeletben, illetve az onkorminyzati rendeletben meghatd'rozott esetekben

sziineteltethetS vagy korl6tozhat6.
49. A jelen szerz6d6st az Onkorm6nyzat a Polg6ri Tdrv6nykonyvben meghat6rozott

felmond6si okokon kivtil akkor mondhatja fel, ha a kozszolg6ltato:
a) a hullad6kgazdflkod6si kdzszolg6ltatis ell6t6sa sorin a kornyezet vedelm6re

vonatkoz6 jogszabilyok vagy a t vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s eloiriisait sflyosan
megs6rtette, 6s ennek teny6t a bir6s6g vagy a hat6sdg joger<isen meg6llapitott4
b) a szerz6desben meg6llapitott kotelezetts6get neki felr6hat6 modon srilyosan
megs6rtette, vagy
c) nem rendelkezik a hulladekgazdalkod6si kozszolgdltat6si tev6kenyseg minosit6s6r6l

sz6l6 ttirv6nyben meghaterozott min6sit6si engedellyel, illetve megfelel6segi
v6lem6nnyel.

50. A felmondrisi id6 6 h6nap - kiv6ve a megfelelosegi v6lem6ny hiinya alapj6n tort6n6

felmond6s esetet, amikor a felmondisi ido 30 nap - amennyiben a szetz6des hat6rozott
idejii lejrirt6ig m6g ennyi h6tra van- A felmonddsi id6 alatt a kdzszolg6ltat6 a

hulladekgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatist vAltozatlanul ellitja.
51. Megrendel6 rdszdrol a jelen Szerz<id6s tekintet6ben rendkivtili felmond6si oknak

minosiil kiilondsen, ha Kozszolgiltat6
a) a Szerz6d6sben foglalt kdtelezettsegeit ism6telten 6s neki felr6hat6an megszegi,

b) ellen a Szerzodes megkot6se el<itt bir6s6g 6ltal elrendelt csod vagy felsz6mol6si

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

ti$6kodatja,
c) ad6-, illet6k-, v6m- vagy taLrsadalombiaosit6si j6rulek tartozdsa tobb mint 12

h6napja lejart, 6s ennek megfizet6sere halasa6st nem kapott,

d) Megrendel6 ellenorz6se sor6q bizonyitottan hamis adatot szolgeltat, vagy hamis

nyilatkozatot tesz,
ei a kOzfeladat ell6t6,sat szab lyozo, iryazati jogszzbirlyokban el<iirt koteleze$segeit

neki felr6hat6 m6don sirlyosan megszegi.

52. A szeizhdes felmond6sa eset6n az Onkorm6nyzat k6pvisel6-testiilete intezkedik a

hulladekgazd6lkodirsi kdzszolg6ltat6s ell6t6srinak biaosit6srir6l'
53. A szerz6d6s megsziinese eset6n a kozszolgiiltat6s ell6t6srlval kapcsolatos, folyamatban

l6v6 tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a kdzszolgaltato az Onkormdnyzatnak a

szerzodes megsziinese mpjin 6tadja.

54.A2 Onkorm 1nyzat a birtokiban levS 6s a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6ssal

kapcsolatos, folyamatban lev6 ligyek iratait es nyilv6ntart6sait M ij
huilad6kgazd6lkoi6si ktizszolg6ltat6si szerz6d6s hat6lyba l6pes6nek napjr! az uj

kcizszolgZltat6nak ritadja. Az i.igyf6llistat a szerzodls hatalyba lep6se elott 7 nappal

onkorm6nyzat megkiildi a Kozszolg6ltat6nak, melyben az ali$bi adatok szerepelnek:

nev, cim, ed6ny m6rete.

55 Onkorm6nyzaf v6llalja, hogy a t6li id6szakban gondoskodik a j6rattltvonalak sikoss6g

mentesit6s6rSl es h6 eltakarit6s6r6l.

Zd16 rendelkez6sek

56. Az allami hullad6kgazd6lkodasi ktizfeladat ell6t6sAra l6trehozott szervezet

kijeloleser6l, feladatktiierSl, az adatkezeles m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltatAsi

k6telezetts6gek reszletes szab6lyair6l sz6l6 69t2O16. (III. 31.) Korm. rendelet 4. $
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(1)-(2) bekezd6se alapjdn a szolghltatilsi dijban a hulladekgazdiilkod6si
kozszolg6ltat6s teljes kdzvetlen koltsdge megieritdsre kertil, igy a haszonanyag
drtekesit6serol a Koordin6l6 szerv gondoskodik irgy, hogy a kozszolgiltat6
valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv eltal kijeldlt szervezetnek
atadni. A haszonanyag-ert6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

57. A Koordinrilo szerv a jelen hullad6kgazdrilkodiisi kozszolgiiltatisi szerz6d6s Ht. 92/B
$ (2) bekezdes szerinti megfelel6seg6t vizsg6lja.

58. Felek a jelen szerz6dest m6dositjrik, amennyiben jogszab|ly-vitltozirs az sziiksdgesse
teszi.

59. Jelen szerzodes modosit6sa 6s megsztntet6se csak iriisban 6rv6nyes.
60. A felek kozOtti jogviszonyban a hatilyos jogszabilyok, a jelen szerzod6s

rendelkez6sei, az egydb szakmai szab6lyok es a szakma 6ltal 6ltal6nosan elismert
szakmai szok6sok ir6nyad6ak, a jogforrdsok utkozese eset6n a fenti sorrendben
el6r6bb dllo els6bbs6g6vel.

61. A jelen szerzbd6s minden eleme es r6szlete nyilvinos
62.Kdzszolg|ltat6 koteles a kdmyezetv6delmi szempontokat messzemen6en figyelembe

venni.
63. Az Onkorm nyzat a hulladikgazdrilkod6ssal kapcsolatos feladatok elleteset jogosult

ellen6rizni.
64. A lakoss6g tajekozl.atisa 6rdekeben a jelen hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi

szerzfides kozz&ael6r6l Megrendel6 gondoskodik.
65. A felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzodes teljesites6vel kapcsolatban

felmeriilt jogvit6juk elbirdl6s6ra - hataskort6l fitgg<ien - a Megrendel6 sz6khelye
szerinti magyar biros6g kiz6rolagos illetekess6git kotik ki.

66. Amennyiben ajelen szerz6d6s valamely r6sze ut6bb ervdnytelennek bizonyulna, rigy a
felek a szerz<id6s egyeb reszeit 6rvenyesnek tekintik 6s az ervenytelensdg miatt kieso
reszt olyan rendelkezessel p6toljAk, mely legink6bb megfelel a felek eredeti
szerzod6ses akarat6nak.

67. Felek a jelen szerzrid6st, mint akaratukk al egyezot irjik ali.
68. varalj a Kozs6g onkorm anyzata a 26/zot7 . (lv .26.) szami hatilrozataval hagyta j6v6.

Keh: Vrlralja, 2017 . Apilis 28.
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TELEPI}LES NEVE: vdralja

I.) A kiizszolgdttat6 kivilasztisir6l 6s a hullad6kgazdilkod{si kiizszolgiltatdsi
szerz6d6sr6l sz6l6 31712013. (VUI. 28.) Korm. rendelet l. $ (l) bekezd6se szerinti
trij6koztatds:

a) a hulladekgazd6lkod6si kdzszolgirltat6sba (a tovribbiakban: kozszolgiltat6s) bevont teri.ilet

telepulesi, foldrajzi 6s az OHKT-ben meghat6rozott kozleked6si jellemzoi: a teriilet
domborzata alapvet6en dombvid6ki, telepUl6s jellege falusias.

Teriilete: 21,12 krn2

A kozszolg6ltatisi tertilet hatarai:

Az utak mindenhol burkoltal<, de n6hol nagyon keskenyek, sok a bel6g6 69, egyes utciikban

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

1. Telepiil6s kozszolg6ltat6sba bevont beltertilete: teljes
2. Telepiil6s k6zszolg6ltat6sba bevont ktilteriilete: Parkerd6

b) a kozszolg6ltat6ssal 6rintett teri.ilet lakoss6g6nak szima az utols6 lezfut 6s el6rhet6,

Kdzponti Statisaikai Hivatal 6ltal k6z6lt adatokkal: 862 fo (Lak6nepess6g 2015.01.01-6n)

c) a kdzszolg6ltat6s megkezd6senek tervezett id6pontj6t es a k6zszolgilltat6s elliit6slnak

lefvezell id6tartama:
o Kezd6s id6pontja: 2017. m6jus 1. napjit kdvet6 els5 szillit6si napon

. Szerzod6s id6tartama: 2017. mrijus L napj6t6l kezd6d6en 10 6we

d) a telepUl6si 6nkormSnyzati rendelet szerinti helyi szabitlyozits f6bb jellemz6i: Varalja

K6zs6g bnkorminyzat iepvisel6-testiilet6nek a telepiil6si szilird hulladekkal kapcsolatos

helyi kozszolgaltatasr6l sz6l6 8/2013. (VI.3.) onkorm6nyzati rendelete szerint.

e) a k6zszolg6ltat6s kOr6be tartoz6 hullad6k v6rhat6 mennyis6ge, fajt6ja 6s Osszet6tele:

Heztart6sok sz ma: 286 db
Gazd5lkod6 szervezetek sz6ma: 19 db

-$ eJ-

Heti egyszer tort6nik a telepiilesi szil6rd hullad6k elsz6llit6sa.
72
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Telep0l6s

Hullad6kmennyis6g (kg)

EwC:200301 EWC: 150106 EWC: 150107 EWC: 200201 EWC: 200307
egyib, telepiildsi vegyes szelektiv Uveg csomogoldsi Ztildhulladdk Lomhullodik

VAraIIa
15706 712 300400* 0 nincs adat

Hulladekudvar a telepi.ildsen nem iizemel, a szolgeltatest igenybe vev<ik a Bonyhridi
hulladekudvarba (7150 Bonyhid, Gyar utca 7512 lvsz.) szallithatjak be azon hullad6kaikat,
amit a hullad6kudvar fogadni tud.

A teleptilds lakosai r6sz6re ig6nybe vehet5 hullad6kudvan6l a kozszolgrlltato a helyben szokisos
m6don 6s honlapjin tAl6koaatAx n)lijt. A hullad6kudvarbar gyiijrlet6 egyes hullad6koka es a
hullad6kudvar igdnybev6teli m6djira vonatkoz,6 thjekodatbt a Kitzszolgaltato a honlapjan es a
hu llad6kudvarban kdzzeteszi.

A Kozszolgridtat6 a hullad6kudvar tizemeltet6si szabAlyzatiban meghatfurozza a term6szetes szem6ly
ingatlanhaszlil6 ii,ltal a hultad6kudvarban elhelyezhetS hullad6kok mennyis6get. A term6szetes
szemely ingatlanhas mii6 e jogix csak fgy gyakorolhatja, ha a hullad6kgazdalkod,isi kcizszolg:iltatiisi
dijat megfizette

Az edenyzdben gyujtott vegyes hrirztartrisi hulladek mellett a hriztartrisoktol elszdllitand' az
elkilldnitetten (sarga fedelii) eddnyben, vagy dtl6tsz6 zs6,kban vegyesen gyujtou papir-,
miianyag-, fdm-, ill. tarsiton csomagol6si hullad6kok kdt heti gyakoriseggal. A lomtaianitas
dvente egy alkalommal kell biaositani.

Az tiveg hullad6kokat I db gyfijt6ponton 1.100 literes kontenerben kell gyrijteni. Az iirites
havonta egy alkalommal tort6nik_

tr.) A hullad6kgazddlkodisi kiizszolgiltatis keret6ben a kiizszolgiltatri kiiliiniisen az
aldbbiak szerint l6tja el feladatdt, ill. az al6bbi szolg{ttatisokat ktiteles elv6gezni:

a) Az ingatlanhaszn6l6 6ltal a kozszolgdltat6 a gyiijt6edenyben gyiijtott teleptilesi hullad6kot
az ingatlantulajdonost6l 6tveszi 6s elsz6llitja - ide6nve a haztart sban kepz6d6 vegyes
hullad6k, illetve az elktil6nitetten gyrijtott hulladek elsz6llit6s6t is - az i. szakaszban
meghat6rozott gyakoris6ggal. A gyrijt6edeny tirit6se az egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ea
a tertilet fioldrajzi, forgalmi lehet6segei nem teszik lehet6v6, kijelolt gyujt6pontr6l - a
koztenileten tortdnik.
A gyfijt6eddny tartalmiit meghalado teleptilesi hulladdkot a k6zszolgiiltat6 emblemiijiival
ell6tott tobblethullad6kos miianyag zs6kokban is ki lehet hetyezni a gyfijtds napjiln az id6ny
mell6. A Kozszolgiiltat6 koteles gondoskodni az NHKV Zrt. altal kiszemliuott dij ellen6ben a
szolg6ltat6st ig6nybe vev6k r6sz6re a miianyag zs6kok biztositilsar6l, melynei< elsz6llit6si
kdltseget a zsbk ara tartalmazza. T6bblethulladekos zsiikot az tigyf6lszolgilaton
jegyz6kbnyvezds mellett vehetnek 6t a lakosok

w(l

UVEG - Szelektiv Kont6nerek: 1.100 I Megi.

V6ralja - Kossuth L. u. 203. I Mir kialakitott sziget helyen



b) A lomtalanitris kordbe tartoz6 nagydarabos hulladekot az ingatlantulajdonost6l evente egy
alkalommal ingyenesen 6tveszi 6s elszallitja, a koztertiletet feltakaritja.

c) Gondoskodik az elszitllitott hullad6k kezel6s6nek megold6s6rol.

d.) Hiuhoz men6 szelektiv csomagoliisi hulladek gyiijtes biaosit6sa (kiilon dijaz6s nelkiil) az

L szakaszban ismertetett gyakorisiggal, s6rga fedelii gyiijt6ed6nyben, ill. etl6tsz6 mtianyag
zs6kban. A zsiikot az ingatlanhasznil6 biaositja.

e.) Az elhilonitetten gyiijt<itt hullad6k - pl. csomagoliisi hullad6,k, zoldhullad6k, stb. - a kdzszolg6ltat6
6ltal iizemeltetett hulladdkgyiijt6 pontra, hulladdkgyiijtri udvarb4 ritv6teli helyre, vagy a
kOzszolgaltati,s kdr6be tartozo hulladekot kezel6 hulladekkezel6 l6tesitmdnybe is szillithato, 6s ott a
jogosultnak atadhato, vagy kiildn gyiijt<ied6nyben elhelyezhet6.

f.) A hitzhoz meno elktik)nitett gy,Lijt6si rendszerben nem gyfljttitt i.iveghulladek gyiijt6sere
kont6neres szigetet iizemeltet Kdzszolg6ltato azl. szakaszban ismertetett helyszinen, legal6bb
4 hetente torten6 iirit6ssel.

g.) a Kozszolgrlltat6 krtteles gondoskodni a kozintezmenyek, v6llalkozisok telepiil6si
hulladek6nak elszallit6sir6l heti, ig6ny eset6n s[irflbben tort6n6 gyakoris6ggal.

h.) Az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Kozszolg6ltatisi Tervben (a tovebbiakban: OHKT)
foglaltaknak megfelel6en kell a kcizszolg6ltat6st ell6tni.

Jara lsze dd s i n ap. penlek
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