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kozot, a mai napon az al6bbiakban meghat6rozott felt6telekkel.

L Az Onkorm6nyzat jelen nyilvilnos szerz6d6st kciti a Kozszolg6ltat6val, hogy Zilod
telepules kozigazgathsi teri.ilet6n folyamatosan es teljes kdriien elliissa a telepi.il6si
szilard hullad6kkal kapcsolatosan a hullad6kgazdrilkoddsi kozszolg6ltat6si feladatokat.
A kdzszolgiiltat st az Orszigos Hullad6kgazdrilkodrisi Kdzszolg6ltatdsi Tervben (a
tov6bbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelel<ien kell ell6tni.

2. A Kdzszolgehab e tevekenysdg6t a vonatkoz6 jogszabrilyok alapjin, az egyes
ingatlanok haszn6l6inak javira 6s k6ltseg6re v6gzi.

3. Kdzszolgiltat6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6t a hullad6k6l sz6lil 2012. evi
CLXXXV torv6ny (tov6bbiakban: Ht.) illetve e t6rveny felhatalma,iisa alapjAn
kihirdetett jogszab6lyok 6ltal szabblyozotl helyi kozszolgiltatrisk6nt v6gzi.

4. Kdzszolg6ltat6 nyilatkozik, hogy v6llalja a megjelolt kozszolg6ltatiis teljesit6set, annak
a hat6lyos jogszab6lyokban rogzitett felteteleivel, a szr-ikseges engedelyekkel
rendelkezik, nyilatkozik tov6bb6, hogy a kozszolg6ltatison kivtili tev6kenysegei nem
vesz6lyeztetik a jelen kozszolg6ltatisi szerz6d6sben v6llalt kdtelezettsdgeinek
teljesit6set

5. A Kdzszolgiltat6 a kozszolg6ltat6s kdrebe tartozo hullad6k kezel6s6re az alirbbi
l6tesitmenyeket veszi ig6nybe:

o P6cs-K6keny Regiondlis Hulladekkezel<i Kozpont (Kok6ny O57la, O57lb, O59la,
0591b,063/9, valamint Szllv5s 02\1a,02llb 6s 02tlc hrsz.)

o Bonyh6di hullad6kudvar @onyh6d 7512fus2.\
6. A szerz6d6 felek rtigzitik, hogy a jelen szerz6d6sben rcgzitelt K6zszolgiiltat6ra

vonatkozo jogok gyakorlasat 6s kotelezettsdgek teljesitds6t Zivod telepi.il6s teriilet6n



kizir6lag Kozszolg6ltato jogosult ell6tni. Jelen szerz6dds teriileti hat6lya kiterjed a

telepiil6s teljes kdzigazgathsi teruletere.
7 . A kozszolgirltat6si tev6kenys6g v6gz6s6nek 6s a jelen szerz6d6snek az id6tartama 2oll .

mdjus l. napjrit6l 2027. dprilis 30. napjiig terjedo idore sz6l, tekintettel a Ht. 33. $ (2)

bekezd6sere. A szerz6des 2017. m6jus 1. napjrln l6p hatrilyba. Elso sz6llit6si nap a

szerz6d6s hat6lybal6p6set kovet6 els6 sz6llit6si munkanap. Felek a szerz6des hatdlyba
l6p6sekor megl6v<i sztillitdsi nap(ok)hoz kepest elter6 sz6llit6si napokban is

meg6llapodhatnak, tovibb6 a viltozlsr6l Kozszolgiltato megfelel6 id6ben 6s modon

t6j6koaatja a lakoss6got.
8. A kozszolgiiltatiissal erintett terulet 6s tevekenyseg saj6toss6gait, a szolgiltatis

telepiiles specifikus meghatrlroz6sit ajelen szerzod{s 1. melldklele tarlaknazza.
9. A jelen hulladekgazd6lkodisi kozszolg6ltat6si szerz6d6s al6iris6nak felt6tele, hogy a

k6zszolg6ltat6 rendelkezzen a kdvetkez6 felt6telekkel, melyet koteles a szerz6d6s teljes

idritartama alatt is folyamatosan fenntartani :

a) a kozszolgiiltatis ell6t6s6hoz sziikseges hat6sagi enged6llyel rendelkez<i 6s megfelelo
mfiszaki illapotban lev6 jirmrivekkel, gepekkel, berendez6sekkel es eszkdzokkel,
valamint olyan - tulajdon6ban, kezel6s6ben vagy b6rlemeny6ben lev<i - telephellyel,
amely alkalmas a kdzszolgiiltat6s v6gzes6hez sztikseges jrirmiivek, g6pek,

berendez6sek es eszkrizok tiirol6s6ra, tisztitesara, fert6tlenit6s6re es miiszaki
ellen6rzes6re;

b) olyan felszerelesekkel 6s eszkdzdkkel, amelyek a kozszolgiilaths keret6ben ellitni
sz6ndekozott tev6kenys6g gyakorliisa sordn esetlegesen bekcivetkez6 kornyezeti
k6rok azonnali beavatkoz6st igeny16 elh6rit6s6hoz sziiks6gesek,

c) a k6zszolg6ltat6s ell6t6sehoz szi.iks6ges l6tszimri - 6s a vonatkoz6 jogszab6lyok

el6ir6sainak megfelel5en kepzett - szakemberrel;

d) a komyezetv6delmi hat6s6g iiltal kiadott min6sitesi enged6llyel;
e) aHt.32lA. $ (1) bekezd6s f) pontja szerinti megfelelos6gi v6lem6nnyel.

Kozszolgiiltat6 a szerzbdds al6iris6val nyilatkozik arr6l, hogy a jelent pontban foglalt
valamennyi feltetelt teljesiti.

A kiizszolsdltatis finanszirozisinak elvei 6s m6dszerei

10. A szolg6ltatrisi dijat, a dijalkalmazisi felt6teleket, a dijmegfizet6s rendj6t, a

k6zszolg6ltat6si dij felosa6s6nak elv6t a Ht. 88. $ (3) bekezd6s bh) pont szerinti
miniszteri rendelet 6llapitja meg es a Koordinilo szerv szedi be.

I l A kdzszolg6ltat6 riltal alkalmazott kdzszolgdltat6si dij megrillapitasa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfeleloen
tdn6nt.
Az ingatlanhasznril6k 6ltal fizetend6 iirit6si dijak:

- Lakoss6gi diiak:
60 literes edeny: 104,- Ft + Afa*
80 literes edeny: 208,- Ft + Afa
120 literes ed6ny. 270,- Ft + Afa

*z 385/2014. (XIL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil Cs dletvitelszerffen haszndl6

termdszetes szemCly ingatlanhaszruil6 rCszdre, a telepuldsi onkorm:furyzat illtal kiadott igazohs alapjiim.

Tobblethullad6k gyrijtesere szolgrilo zstk Ara: 3 6 1,- Ft+Afaldb.
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- Gazddlkodo szervezetek 6ltal fizetend6 diiak.
120 literes edeny: 346,- Ft +,Afa
240 literes ed6ny: 577,- Ft+Afa
770 literes ed6ny: 2.036,- Ft+Afa
I . 100 literes edeny. 2.908,- Ft+Afa

int6zm6n],ek diia:
120 literes edeny: 270,- Fl + Afa
240 literes ed6ny: 540,- Ft+Afa
770 literes ed6ny: 1.733,- Ft+Afa
1. 100 literes ed6ny: 2.475,- Ft+Afa

Az 6llami hullad6kgazdilkodisi kcizfeladat ell6t6s6,ra l6trehozott szeNezet
kijelol6s6r5l, feladatkdrer6l, az adatkezel|s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezettsegek r6szletes szab6lyair6l sz6lo 69/2016. (trI. 31.) Korm. rendelet 11.

$ (1)-(2) bekezdese alapj6n:
(1) A Koordin6l6 szerv (NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodisi Koordin6l6 es
Vagyonkezel6 Z|rtk0ruen Miikod6 R6szv6nyt6rsasiig) kozszolgriltatesi dijakra
vonatkoz6 sz6ml6kat a rendelet 20 $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatis alapjan
rillitja ki.
(2) A kozszolgriLltat6 hi6nyos vagy k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6[6
szerv a nem megfelel6 adatwolg6ltat6ssal erintett ingatlanhaszn6lo tekintet6ben a
Koordin6l6 szerv 6lta[ legut6bb kiszdmldzott k6zszolg6ltat6si dijrol 6llit ki szemlat. Az
ezzel osszefiigg6sben keletkez<i dijkonekci6 eset6n minden helyt6lLisi kotelezetts6g a

kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kozszolg6ltat6si dijkiilonbozet pozitiv
m6rleg6t a Koordinil6 szerv akozszolgiltatonak fizetendti eseddkes szolgAltat6si dijba
beszamitja.
(3) A kdzszolgrlltat6 hi6nyos vagy helyelen adatszolg6ltat6sib6l ered5, a Koordinil6
szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal kapcsolatos
valamennyi kdvetkezmenyert a kdzszolg6ltat6t terheli felel6ss6g.
(4) A Koordin6l6 szerv a rendelet 20 $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kcir&, amelyre nincs kirzszolgiiltatisi dijfizet6s
meghat6Lrozva az adatszolghltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
osszefugg6sben teljesites tortdnt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen
adatot k6rni az illet6kes hat6srigtol a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgiltat6sb6l
hi6nyz6 ingatlanok 6s szriks6ges adataik megiillapitirsa erdek6ben.
(5) A (4) bekezdes alapjAn rbgzitett ingatlanok adatait a KoordiMl6 szerv megkiildi a

kozszolg6ltat6nak, is felhivja a kozszolg6ltatot, hogy a megktildott ingatlanokon
vegz*t szolgiitatis6nak megfelel6en korrig6lja a rendelet 20 $ (1) bekezd6s szerinti
adatszolg6ltat6st legk6s6bb az drtesites kizhezvdtelflt kovet6 8 napon belul.
(6) Az (5) bekezd6s szerinti korrekci6t kdvet6en - a k6zszolgiltat6 ek6ro
adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6 szerv a kdzszolgiitathsi dijat az

ingatlantulajdonosnak sz6ml6zza ki.
(7) A Koordinril6 szerv a kiszimlilzotl es az ingatlanhaszniio 6ltal hatririd6n beliil ki
nem fizetett kdzszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben intezkedik.



l3 A hullad6kgazdrilkodrisi kozszolgiiltatiisi d4 tartalm",,a a hullad6kgazddlkodris, igy
ktilcincisen a gyiijt6s, sz6llitrls, kezel6s, 6rtalmatlanit6s, ill. a jogszabilyok 6ltal
meghati,rozott valamennyi tev6kenys6g valamennyi dij6t 6s kolts6g6t.

'14. Az elhagyott hullad6k, a veszdlyes hulladek es az elektronikai hulladek, vagy egy6b, a
kozszolg6ltatis kereteben el nem sziillitand6 hullad6k gyujtesi m6djilr6l, elszillit6s6r6l
6s annak ellen6rt6k6r6l a felek ktilctn, ir6sban 6llapodhatnak meg,

15. A Kozszolg6ltat6 reszere a kozszolgiltatirsi szerz6ddsben figziteft feladatok ell6t6sii6rt
a Koordinil6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij megrillapit6srl6rt
felel6s minisaer 6ltal meghat6rozott szolg6ltatrisi dijat fizet.

A kiizszoledltat6 kiitelezetts6sei

16. A k6zszolg6ltat6 feladata a kdrnyezetvedelmi el6ir6sok megtart6sa mellett a telepUl6si
hullad6k ingatlanhaszndl6ktol torten6 gyiijt6se, elszillit6sa hullad6kkezel6
l6tesitm6nybe, illetve a szolgilltatiis folyamatossAg6nak biZosit6sa.

1 7. Kozszolgiiltato koteles biaositani :

a) A kozszolgiltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6t6sAt oly m6don, hogy a telepi.il6si
vegyes hullad6k 6s az elktilonitetten gyr.ijtott hullad6k 6sszegy(jt6s6t es

elsz6llit6s6t a telepolesen az l. szAmt mellekletben meghatirozott gyakorisdggal
6s menetrend szerint 06 or6t6l l9 6riiig koteles elv6gezni. A gyiijt6ed6ny ii rit6,se az
egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ezt a teriilet ftildrajzi, forgalmi lehet6s6gei nem
teszik lehet6ve, kijelolt gyrijt6pontr6l - a koaeruleten tort6nik. A K0zszolgiltato
kdteles gondoskodni az NHKV Lft. eltal kisziml6zott dij ellen6ben a szolgiltat6st
igenybe vev6k r6sz{re az el6irt tipusu tr,bblethullad6k gyujt6 zsekok biaositis6rol.

b) A kitlritett ed6nyzetet ugy kell visszahelyezni a k0zteriiletre, hogy az az tttest, ill
kocsi behajt6 forgalm6t ne akadAlyozzz.

c) Az elkiilonitetten gfijtott zoldhulladek, illetve egy6b hullad6kfajta a
kozszolgriltato 6ltal iizemeltetett hulladekgyrijtS pontr4 hullad6kgyffjtri udvarba,
etv6teli helyre, yagy a k<izszolg6ltat6s kordbe tartoz6 hullad6kot kezel6
hullad6kkezel6 letesitm6nybe is sz6llithat6, es ott a jogosultnak 6tadhat6, vagy
kii l6n gyijt6edenyben elhelyezhet6.

d) Az elkiilonitett hulladekok szallit6sa m6s napon is torteniet, mint a vegyes
hullad6k sziillitrisa.

e) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st a Kozszolg6ltato zirrt rendszerti
j rirmiivekkel kdteles vegezni.

I Evente egyszer lomtal anititst v5gez, melynek keretdben a szab6lyszeriien
kihelyezett nagydarabos lom hullad6kot az ingatlanhaszn6l6h6l a helyszinen
ingyenesen Stveszi es elszillitja. A lomtalanit6s id<ipontjir6l el6zetesen legalibb
l4 nappal ertesiteni kell a lakoss6got.

g) A hizhoz men6 elkiilonitett gyujt6si rendszerben nem gyiijtott tiveghulladek
gytijt6sere konteneres i.iveggyiijt6si pontot i.izemeltet az 1. szim], mell6kletben
foglaltak szerint, melye(ke)t legal6bb 4 hetente Lirit.

h) a Ht. iiltal meghat5rozott C/I-es min6sitesi osztAly szerinti kovetelm6nyek
biaositis6t, es a min<isitesi engeddly hullad6kgazd6lkod6si ktizszolgiltatiisi
szerz6des hat6lyossiginak ideje alatti folyamatos megl6t6t;

i) a kozszolg6ltat6s teljesitesehez sziiks6ges mennyisegii 6s min6s6gii j6rmii, gep,
eszkdz, berendezes biaositiisrit, valamint a szukseges l6tsz6mt 6s kdpzettsegii
szakember alkal maz s t;



j) a kdzszolgitltatris folyamatos, biztons6gos ell6t6sihoz sziiks6ges fejlesa6sek 6s
karbantartiisok elvdgzes6t ;

k) a k6zszolgriltatds kOr6be tartozo hullad6k kezel6sere meghatrlrozott helyek es
l6tesitmenyek igenybev6tel6t;

l) a nyilv6ntart6si rendszer miikddtet6set es a k0zszolg6ltatiis teljesit6sevel
risszefugg6 adatsmlg|ltat|s rendszeres teljesit6set;

m) a nyilv6ntartdsi, adatkezeldsi 6s adatszolgriltat6si rendszer ldtrehoz6siihoz 6s
folyamatos miikodtet6sehez sziiks6ges felt6teleket; valam int

n) a fogyasa6i kifogisok 6s eszrevetelek elintezesi rendjenek megrillapitisdt
o) a tevdkenyseg dl.etasahoz sztikseges biaositissal rendelkezik, amely megfelelo

fedezetet nyujt a felel6ss6gi kdrben bekdvetkezett Onkorm6nyzatnak okozott
esetleges karok enyhitds6re,

p) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtes6hez az ingatlanhasz nii6 legalirbb 2
ktilonboz6 iirmdrtdkii gyujt6edeny kcizul v6lasahasson,

q) tobblethullad6k elhelyez6sdt szolgil6, a Kcizszolgiiltat6 6ltal biaositott zs6k
forgalmaz6s6ra.

18. A kdzszolg6ltato a szillitmany rendeltet6si helyere tortdn6 biaonsigos eljuttatis6ert
felel<is. A hullad6kot fgy kell sz6llitani, hogy annak sor6n a kornyezet ne
szennyezodjek. A sz6llit6sb6l ered6 szennyezodes eseten a kdzszolg6ltato a hulladek
eltakarit6sdrol, a tertilet szennyezrid6smentesiteser6l, valamint az ereA*i kornyezeti
6llapot helyredllitdsiir6l koteles gondoskodni Kdzszolgdltat6 a kommun6lis hulladik
gytijt6sdt az I. sztiqn mellikletben meghat6rozott menetrend (illetve szrillitrisi nap)
szerint koteles teljesiteni, melyhez a megfelel6 sz6mu j6rmfivet biaositja, ill.
gondoskodik annak sztikseg szerinti helyettesit6ser6l. Felek a szeruodds hatdlyba
l6pesekor meglev6 szallit6si nap(ok)hoz k6pest elt6r6 sz6llit6si napokban is
meg6llapodhatnak tov6bbe a viiltoziisr6l Kcizszolg6ltat6 megfelel6 idriben 6s m6don
fi iekoztai a a I akoss6got.

19.A kozszolg6ltat6 tev6kenys6ge sor6n kdteles a hatilyos k0rnyezetvedelmi,
k<rzegiszsegrigyi, munka, baleset 6s tiizv6delmi szabiilyokat megtartani, amelyek
esetleges megsert6seb6l ered<i kOvetkezmenyekdrt a polgriri jog szzbiiyai szerint felel.

20. A Szerzbdds szerinti hulladekgazdiilkod6si kozszolg6ltat6s minim6lis min<isegi
ismervei a hullad6kgazdrilkodisi krizszolgriltatesi tevekenyseg min6sit6ser<il sz6l6
2013. 6vi CXXV. tdrv6ny l mell6klete alapj6n C/l. min6sitesi osaily
megszerzdsdhez sztikseges kovetelmenyek. Kozszolgeltato kijelenti, hogy a
k6zszolgiltatirs min6s6gi ismerveit a Szerzdd6s id5beli hatilya alatt folyamatosan
teljesiti, 6s a K zszolgiltatirsi Tervben meghatrirozottakkal osszhangban tartja.
Kcizszolgriltat6 tudom6sul veszi, hogy a Kdzszolg6ltat6si Tervben foglaltaknak
megfelel6st a Ht. szerinti megfelel6sdgi v6lem6ny beszerzds6vel koteles folyamatosan
igazolni. Megfelel6s6gi velemeny hiiinyiiban a Szerz6ddst a Megrendel5 I h6napos
felmondasi id<ivel felmondja.

21.A Kozszolg6ltato a kozszolg6ltat6s keret6ben megtagadhatja a telepiil6si szil6rd
hullad6k elsz6llit6sit, ha
- a kihelyezett hullad6k osszet6tele vagy a kihelyez6senek m6dja nem felel meg a
vonatkoz6 6nkorm6nyzati rendeletben leirtaknak
- a gyiijt6ed6nyben elhelyezett telepi.ildsi sziliird hullad6k az iritds, illetve szillitas
soriin a szallit6st v6gz6 szem6lyek 6letdben, testi 6ps6gdben, eg6szsigeben, a jarmiiben
vagy berendez6sben k6rt okozhat, vagy a hasznositris, illetve 6rtalmatlanitas soren
veszelyeaeti a kdrnyezetet,

$



- 6rz6kszervi 6szlel6ssel megtlllapithat6, hogy a gyfijt5e d6ny mdrgezS, robban6,
foly6kony, vesz6lyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptil6si szil6rd
hullad6kkal egyiitt nem gyujthet6, nem sztlllithato, illetve nem iirtalmatlanithato,
illetve ha az a jogszab lyok Altal meghaterozottan nem min6sill telepiilesi szilard
hullad6knak
az Ir,kormanyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 tirol6ed6ny kihelyez6se eset6n, vagy a

hullad6k nem a szabv6nyos, zArt tiroloed6nyben, illetve nem a Kozszolg6ltat6t6l
v6s6rolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre

- a hulladek oly m6don kertil kihelyezesre, hogy a tiirol6edeny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s veszelye fenn6ll (nem leziirt, illetve serult edeny)

- ha a tiirol6eddny kortll szabilytalanul, annak mozgatest es iiritdst akad6lyoz6 m6don
tobblethulladek keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6eddnyek jelzese bevezet6sre kertil - a tiirol6ed6nyek jelz6s6nek,
matric6j6nak hi6nya, illetve serulese eset6n.

22. Az el6z6 pontban emlitett esetekben a Kozszolgriltat6 a tulajdonost ir6sban
halad6ktalanul 6rtesiti a telepiil6si szil6rd hulladek elszallitdsa megtagadas6nak okiir6l.
A tulajdonos a megtagad6si okokat maga koteles megsztintetni vagy megsziintet6ser6l
gondoskodni. Ha e kotelesseg6nek a tulajdonos a szallit6s meghat6rozott fjabb
id6pontj6ig nem tesz eleget, a Kozszolg6ltat6 a tulajdonos krilts6gere 6s felel<iss6gdre
a hullad6k elszAllit6sdnak megagad6s6ra okot ad6 koriilm6nyt megsziintetheti, vagy
m6ssal megsztintettetheti.

23. Mentestil a Kdzszolg6ltat6 a teljesit6si kotelezetts6get6l vis major eseten, tovribbii ha
az 0r*orminyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan ftviszonyokat
/h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozitJ, amely a

Kozszolgiiltat6 gdpjrirmiiveinek balesetmentes kOzleked6set biaositja. A
Kdzszolgeltato a teljesit6st kizAr6lag szildrd utburkolatt, megfelel6 teherbirdsti, 6s

barmely id6jaresi viszonyok ktizott jarhat6 koa.rton koteles biaositani. A kozut
ideiglenes haszniilhatatlans6ga eset6n (pl. ritepit6s, utbeszakadis) a kdzszolg6ltat6s
teljesit6se az Onkorminyzat altal kijeldlt gyrijt6pontrol tort6nik. Az ilyen esetekben
elmaradt szillitiis eset6n a Kozszolg6ltat6 az akad ly elh6rul6s6t kdvet6 legkozelebbi
szillitisi napon koteles szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az el6zo elmaradt
szSllit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gii telepiil6si hullad6k elszrillitis6ra is.

24. Kozszolgltat6 koteles a kozszolg6ltatisi tev6kenys6ger<il reszletes beszimol6t
kesziteni, melynek resze a r6szletes bev6tel, kolts6g- 6s eredmeny kimutat6s is, 6s aa
evente beny[rjtani az Onkorminy zat riszdre.

25. A szerzoddskdteskor a lakossiig sajit tulajdonri gyrijt6edenyzettel rendelkezik.
Elhaszn6l6d6s, rong6l6diis, vagy eltiin6s eset6n a szolg6ltat6st ig6nybevev<i koltsdg6re
tOrt6nik a p6tl6s.

26. A kdzszolgitltat6 torekszik arra, hogy a feladatkdr6be tanoz6 hulladekgazdilkoddsi
tev6kenysegeket a hullad6khierarchi6ra figyelemmel rigy vilassza meg, hogy a Ht-
berq illetve a hullad6kgazd6lkodisi tervekben foglalt megel6z6si, hasznositiisi 6s
rirtalmatlanit6si c6lkitr.iz6sek teljestilni tudjanak.

27.A kdzszolgdltato a vonatkoz6 korminyrendeletben meghat6rozott 6sszegben
kornyezetv6delmi biaosit6st kot vagy celtartal6kot k6pez, 6s ennek teny6t az
Onkorm6nyzatnak, il l. a hat6s6goknak igazolla.

28. A hulladekgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6s keret6ben a kozszolgriltat6:
a)gondoskodik a jelen szerzSd6sben meghat6rozott hullad6kgazdrilkodrisi
kozszolgriltat6s kdr6be tartoz6 hultad6kok begyujt6s6r5l, szillit6s6r6l, kezeles6r6l, 6s



b) a hulladekgazd6lkodisi kdzszolgiltatissal erintett hulladekgazdrllkod6si
letesitmenyt iizemelteti, vagy a hullad6k kezel6ser6l megfelel6 enged6lyekkel
rendelkez6 hullad6kkezel6nek tort6n6 iitad6ssal gondoskodik.

29. Kitzszolgbltato hulladekgazdilkodrisi kdzszolg6ltat6son kiviil egy6b
hulladekgazdrilkod6si enged6lyhez, illetve nyilv6ntart6sba vetelhez kOtbtt
hullad6kgazdrllkodAsi tev6kenyseget - a kozszolgiiltat6 hullad6kgazd6lkod6si
tevekenys6ger6l 6s a hulladekgazdilkodisi kcizszolgiiltatiis vegzesdnek feltdteleir<il
sz6lo kormiinyrendeletben meghaterozott hullad6k kezeles6nek kiv6televel - nem
vegezhet.

30. Kozszolg6ltat6 egy6b v6llalkoz6si tevekenyseg folytatas6ra jogosult, de az nem
veszelyeztetheti a hulladekgazdilkod6si tevdkenyseg folyamatos es teljes koni
ell6t6sit.

31. A keresztfinanszirozis tilalminak elveb6l kovetkez6en a Kozszolg6ltat6
hulladekgazd6lkod6si kozszolgiltat6s ellen6rtek6nek reszet kepez<i esszerii nyeres6g
nem tartalmazhatja a hulladekgazdrllkodrisi kozszolg6ltatison kivtil es6 egy6b
gazdas gi tevekenys6gei kdltsegeinek, r6forditisainak fedezet6t.

32. Amennyiben a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s korebe nem tartoz|
tev6kenys6get is v6gez a Kozszolgiltato, az egyes tev6kenys6geire olyan elkiildniilt
nyilv6ntart6st koteles vezetni, amely biaositja M egyes tevekenysegek 6tl6thatostigtit,
valamint kizirja a keresztfinanszirozdst. A Kozszolg6ltato az hltala ell6tott egyeb
v6llalkoz6si tev6kenysegek beveteleit, kiad6sait, reforditasait koteles a

hullad6kgazdilkodrisi kozszolgdltat6s bev6teleitol, koltsegeitol, r6fordit6saitol
elkiilonitetten, tetelesen kezelni 6s nyilv6ntartani.

33.A Kozszolg Lltato M 6ltala ellAthato egyeb, villalkoz6si tev6kenys6geket, a jelen
Szerz6desben foglaltak betartiisa mellett szabadon, saj6t kock6zatira vdgzi, azonban
ezen tevdkenys6gek osszefiiggo gazdilkod6si eredm6nye nem vesz6lyeztetheti a

hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiltatds biaons6g6t. A v6llalkoz6si tev6kenysegbol
sz6rmaz6 veszteseges gazdrilkodris6rt Kozszolgaltato lelj es kOrff helyill6ssal lartozik.

34.Ha a gyujt6edenyt a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgiiltat6s elletesanak biaosit6sa
celjdb6l ktiaertileten helyeztek el, a hullad6k a gyiijt5ed6nyben tort6n6 elhelyezessel a
kozszolgiltato birtok6ba es a Koordindl6 szerv tulajdon6ba keriil.

35.A kozszolg6ltat6 tdrekszik arra, hogy a kdzszolgiltatbs korebe tartoz6 hullad6k a

k6pzodes hely6t6l az el6rhet6 leggazdas6gosabb m6don es legrdvidebb id6n beltil
kerilljon hasznosit6 vagy 6rtalmatlanit6 l6tesitm6nybe.

36. A k6zszolgiltato a Polg6ri T6rv6nykonyvben meghat6rozottakon trilmen6en a jelen

szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
a) az Onkormi nyzat a jelen szerz6d6sben meghat6romtt k6telezettseg6t - a

kozszolgiltat6 felsz6lit6sa ellenere - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a kdzszolg6ltat6nak
kArt okoz, vagy akad lyozza a hulladekgazd6lkod6si kdzszo196ltat6s teljesit6s6t; vagy
b) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatiisi szerz6d6s megkdtdset kovet6en hat6lyba
lepett jogszab6ly a hulladekgazdilkodilsi kozszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit
fgy valtoztatja meg, hogy az a kbzszolgLiltatonak a hulladekgazd6lkod6si
kozszolg6ltatis szerzcid6sszer[i teljesit6se kdr6be tartozo lenyeges es jogos 6rdekeit
jelentos m6rtekben s6rti.

37. A jelen szerzodes megszfinese vagy megszr.intet6se eset6n, tov6bb6 ha a kozszolgiltato
a szerz6d6s id6tartama alatt elvesziti hullad6kgazd6lkodirsi kozszolg6ltat6si
enged6lyet, illet<ileg az lejir, vagy a hat6s6g visszavonja a kozszolgi tato minosit6s6t,
iltet6leg az lejLr, ugy a kozszolgbltato az tj kozszolg6ltato kiv6lasa6s6ig, de

legfeljebb 6 honapig a hulladekgazd6lkod6si kcizszolg6ltatiist vAltozatlanul ell6tja.



38. Ha a jelen szerz<id6st a kdzszolg6ltat6 felmondja, az 0nkorminyzat halad6ktalanul
gondoskodik az,ij kozszolgiitato kivilasztisirr6l.

iiwf6lszoleilat

39.A kozszolghltat6 az ingatlanhasznilo hulladdkgazdilkod6si k6zszolgeltatessal
kapcsolatos bejelent6seinek int6zese, panaszainak kivizsg6l6sa, orvosl6sa es a

kozszolg6ltatrissal kapcsolatos iiltaliinos t6jekoaatrisnyrijtiis biaosit6sa 6rdekeben
ugyf6lk6pviseletet biaosit a Bonyh6di V6roshdza Ugyfelszolgilati lrodajdban

@onyh6d, Szdchenyi vir 12.). Tov6bb6 munkaid6ben hivhat6 iigylels zolg6,lati
telefonsz6mot 6s honlapot is koteles iizemeltetni.

40. A kdzszolg6ltat6 az tigyf6lszolg6lat keret6ben a fogyaszt6vedelemr6l sz6l6 torvenyben
meghatirozottakon trilmen6en
a) a hullad6kgazdilkodSsi krizszolg6ltatisi tev6kenys6g min6sites6r6l szol6
t0rv6nyben meghatdrozott min6sitdsi enged6lyt,
b) az alkalmazott hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6si dijakat,
c) a krizszolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6 adatokat,
d) a lomtalanitissal kapcsolatos adatokat, inform6ci6kat, valamint
e) az alviilalkoz6ra vonatkoz6 kozerdekfi adatokat - ha a kozszolg6ltat6 alvrillalkoz6t
alkalmaz -,
f) az ltala megkotott hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatiisi szerz6dest 6s annak
m6dosit6sdrt az ngyfdlszolghlatin es a honlapj an mindenki szhmbra ingyenesen
hozzhfdrhetbvd teszi .

Nvilv{ntartis. adatszoledltatis

4l.A hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltatis kdrdbe tartozo hulladekkal kapcsolatos
nyilvrintart6si es adatszolg6ltatesi kotelezettsegek teljesites6r6l a kdzszolg6ltato
gondoskodik. A kozszolg6ltat6 a hulladdkkal kapcsolatos nyilviintartisi es
adatszolg6ltatrisi kotelezettsegekrdl sz6l6 korm6nyrendeletben meghatfuozott m6don
6s tartalommal, a tev6kenysegevel 6rintett hullad6kr6l tipus szerint nyilv6ntart6st
vezet. A nyilvintart6st a hulladekjegyz6kril sz6lo minisaeri rendeletben
meghat6rozott azonosit6 k6dok alapj6n kell vezetni. A nyilv6ntartast, iizemnaplot,
bizonylatot a kdzszolgiiltat6 legallbb 5 evig - vesz6lyes hullad6k eset6n lO 6vig -
megorzi. A k0zszolg6ltat6 a nyilv6ntart6s alapj6n a hullad6kkal kapcsolatos
nyilvdntart6si 6s adatszolg6ltat6si k6telezetts6gek6l sz6lo korm6nyrendelet szerint a
kornyezetv6delmi hat6srignak adatot szolgiltat, tov6bbi nyilviintart6sit a hat6s6g
felhiv6sa eset6n a hat6seg rendelkez6s6re bocs6tja.

Biztosit6s

42. Kdzszolgiitat6 a tev6kenys6gevel okozhato, el6re nem l6that6 kdrnyezeti ktrok
felsz6moliisit lehet6ve tevS finansziroz6s biaosit6sa irdek6ben legalibb, 10.000.000
Ft/k6r es legal6bb, 25.000.000 Ft/6v kifizet6si limit Osszegff komyezetvedelmi
biztositast kdt.

Elkiiliinitett hullad6ksviiit6s
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43. Akdzszolgiltat6 az elktilonitett hulladekgyiijtes 6sztonz6se 6rdekeben a lakoss6got az
elkiilonitett hulladdkgyrijt6s feltiteleir6l a kozszolgdltato hullad6kgazd6lkoddsi
tev6kenys6gdr6l 6s a hulladekgazdrilkodrisi kozszolgiltat6s v6gz6senek felteteleirol
sz616 korm6nyrendeletben meghat6rozott modon t6jekoaatja.

44.Kozszolgiitat6 biaositja az elki.ilonitett hullad6kgytjt6st az elkdlonitett
hullad6kgyujt6s r6szletes szabilyairol sz6l6 miniszteri rendeletben meghaterozottak
szerint.

45.Kozszolghltato az elkiilonitett hulladdkgytijt6si rendszert rigy alakitja ki, hogy
a) legal6bb a teleptil6si papir-, , mtanyag-, f6m- 6s Uveghullad6k elktilonitett gytijt6se
biaositott legyen, melyb6l kizirolag az tiveghulladek gyrijthet6 gyrijt6 ponton, a tobbi
hiuhoz men6 gyiijtesi rendszerrel;
b) a lomhulladek 6tv6telenek, osszegyiijt6senek 6s elszillit6sinak 6vi egyszeri
megszervez6se biaositott legyen;
c) a ztildhullad6k elhelyezese legaldbb a hulladekudvarba vagy egydb gyiijt6helyre,
hullad6kkezel<i l6tesitmdnybe tort6n6 besz6llit6ssal, a jelen szerz5d6sben
meghatiirozott feltetelekkel biztositott legyen.

Alvillalkoz6k

46. Akdzszolghltat6 a hulladekgazdilkod6si kozszolg6ltatisi szerz6d6sben meghat6rozott,
tov6bb6 a Ht-ben, illetve a hulladekgazd5lkod6si tervekben rogzitett celok eler6se
6rdekeben a hullad6kgazdrilkodrisi kozszolg6ltatiis elletasera alv6llalkoz6t vehet
igenybe.

Onkorminvzat kiitelezetts6eei

47. OnkormAnyzat koteles biztositani:
a) a kdzszolg6ltatds hat6kony 6s folyamatos ellatesahoz a kdzszolgiiltato szdmfua

szi.iks6ges inform6ci6k szolg6ltatisrit, a Ht. 35. $ g) pontj6ban foglaltakra tekintettel;
b) a kozszolg6ltatiisnak a telepi.ilesen v6gzett m6s kozszolgiiltatisokkal val6
6sszehangolSs6nak el6segites6t ;

c) a telepiil6si igenyek kielegitesere alkalmas hullad6k gyfijt6sere, sz6llit6s6ra,

kezelesere szolg6l6 helyek es l6tesitmenyek meghatarozis6t, valamint
d) a kozszolg6ltat6 kizar6lagos kdzszolg6ltatiisi joganak biztosit6s6t M
dnkorm6nyzati tulajdonban l6v<i hullad6kgazd6lkodrisi l6tesitm6nyek vonatkoz6sdban.
e) a telepiil6s k6zszolgri{tatas ig6nybev6telere kdtelezett ingatlanlnsm6l6i
vonatkozisiban a k<izszolgrilarls ellitisii,]roz kapcsol6d6 nyilvri,ntartls (pl. n6v- es

cimj egyzek) ritad.ls 6ra, adztsgy ezetdsre,
f) kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjiul szolgril6 adatok etadise!

C) a telepiil6si ig6nyek kiel6gites6re alkalmas hullad6k gyiiijtesere, szi{litisriLra, kezeles6re

szolgil6 helyek 6s letesitm6nyek meghat6rozisit. Ennek keret6ben kijel6li - a

K<izszolgaltat6val egyenetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a

kcizszolgiltato atvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasznriloktol, mely
ingatlanokhoz a K izszalgfultalb i tal alkalmazott g6pjiirmiivel nem tud behajtani,
h) a hullad6kszillit6 jArmii szimAra megfelel6 ftviszonyok biztositiisat, (kiiltincis

tekintettel a teli h6- es sikossig-mentesitdsre, valamint a koztt iirszelv6nydbe bel6g6 failgak
levigrisrira. ),
i) a k<izszolgriltatiisi szeraides kozzet6tel6t a helyben szokdsos m6don,
j) az elhilonitett hullad6kgyiijt6si rendszer helyi feheteleinek megszervez6s6t.
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48. A hullad6kgazdAlkodesi kozszolg6ltat6s teljesit6se kizirolag torv6nyben vagy
korm6nyrendeletben, illetve az 6nkorminyzati rendeletben meghaterozott esetekben
sztineteltethet6 vagy korliltozhat6.

49. A jelen szerz6d6st az onkorminyzat a Polgeri Tdrvenykonyvben meghat6rozott
felmondilsi okokon kivtil akkor mondhatja fel, ha a kozszolgiiltat6:
a) a hullad6kgazd6lkodasi kozszolgiiltat6s ell6tisa soriin a kornyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabalyok vagy a rA vonatkozo hatos6gi dontes eloiresait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek teny6t a bir6s6g vagy a hat6sdg joger6sen meg6llapitotta,
b) a szerz6d6sben meg6llapitott kdtelezetts6get neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette, vagy
c) nem rendelkezik a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatiisi tevdkenys69 min<isit6ser6l
sz6l6 tOrv6nyben meghatdrozott minositesi enged6llyel, illetve megfelel<isegi
v6lem6nnyel.

50. A felmondrisi idti 6 h6nap - kiv6ve a megfelel6segi velemeny hi6nya alapj6n t6rten6
felmond6s eset6t, amikor a felmond6si id6 30 nap - amennyiben a szerzod6s hat rozott
idejii lej6rt6ig meg ennyi h6tra van. A felmond6si id6 alatt a kozszolg6ltato a
hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st viltozatlanul ell6tja.

51. Megrendel5 rdsz6r6l a jelen Szerz6des tekintet6ben rendkiviili felmondisi oknak
min6siirl kiilon6sen, ha Kdzszolg6ltat6
a) a Szerz6desben foglalt kdtelezetts6geit ismetelten 6s neki felr6hatoan megszegi,
b) ellen a Szerz<ides megkot6se el<itt bir6s6g iiltal elrendelt cs6d vagy felszimol6si
elj6ris indult, illetve az eljar6sr6l a Megrendel6t nem t6jekoaatt4 vagy nem
til6kozlatja,
c) ad6-, illetdk-, v6m- vagy tarsadalombiaosit6si j6rulek tartoziisa tobb mint 12
h6napja lejirt, es ennek megfizet6sere halaszt6st nem kapot!
d) Megrendel<i ellen6rzese sorarq bizonyitottan hamis adatot szolg6ltat, vagy hamis
nyilatkozatot tesz,
e) a kddeladat ell6t6s6t szabhlyozo, 5;gazati jogszabirlyokban el6irt kdtelezetts6geit
neki felr6hato m6don srilyosan megszegi-

52. A szerzi5d6s felmond6sa esetdn az Onkorm6nyzat k6pvisel6+estitlete int6zkedik a
hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolg6ltat6s ellates6oak biaosit6srirol.

53. A szerz6d6s megszfinese eset6n a kozszolgiiltat6s ell6t6siival kapcsolatos, folyamatban
l6v<i ilgyek iratait es nyilv6ntartisait a kozszolg6ltat6 az Onkorm6tyzatnak a
szerz6d6s megszfin6se napjin ritadja.

54. Az Onkorm 6nyz.at a birtok6ban l6v6 6s a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6ssal
kapcsolatos, folyamatban l6v<i iigyek iratait 6s nyilv6ntartdsait az rij
hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltatlsi szerzbdes hat6lyba l6p6senek napjin az irj
kozszolgiltat6nak 6tadja. Az ligyf6llist6t a szerz1dds hat6lyba lep6se el6tt 7 nappal
Onkorminyzat megktildi a KOzszolg6ltat6nak, melyben az ali$bi adatok szerepelnek:

. n6v, cim, edeny merete.
55. Onkormdnyzat v6llalj4 hogy a t6li id<iszakban gondoskodik a jiiratttvonalak sikossiig

mentesit6ser6l 6s h6 eltakaritiisar6l.

Zd16 rendelkez6sek

56.Az 6llami hulladekgazdalkodrisi kozfeladat elhitiisiira l6trehozott szeryezet
kijel6l6ser6l, feladatkorer6l, az adarkezelfls m6djriLr6l, valamint az adatszolgiltatasi
k0tefezetts6gek reszletes szabillyair6l szolo 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. g

(1H2) bekezdese alapj6n a szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdrilkodisi



kdzszolgiiltatiis teljes kdzvetlen kdlts6ge megt6rit6sre kerul, igy a haszonanyag
6rtekesites6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik igy, hogy a kozszolgaltat6
valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv riltal kijeldlt szervezetnek
dtadni. A haszonanyag-ert6kesit6sb6l ered5 bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti meg.

57. A Koordindl6 szerv a jelen hulladdkgazdrilkod6si kozszolgiltatasi szerz6d6s Ht. 92t8.
g (2) bekezdds szerinti megfelel6seg6t vizsgiilja.

58- Felek a jelen szerz6dest modositjiik, amennyiben jogszab6ly-vriltoz6s azt sztiks6gess6
teszi.

59. Jelen szerz6d6s m6dositisa 6s megsziintet6se csak ir6sban ervenyes.
60. A felek kozdtti jogviszonyban a hat6lyos jogszabrilyok, a jelen szerz6dds

rendelkezdsei, az egyeb szakmai szabrilyok es a szakma 6ltal 6ltal6nosan elismert
szakmai szok6sok irrinyadoak, a jogforriisok utkozese eset6n a fenti sorrendben
el6r6bb iill6 elsobbseg6vel.

61 . A jelen szerzod6s minden eleme 6s reszlete nyilv6nos.
62. Kdzszolgiitat6 kdteles a kornyezetv6delmi szempontokat messzemen6en fi gyelembe

venni.
63. Az Onkorminyzzt a hulladekgazdilkod6ssal kapcsolatos feladatok ell6trisat jogosult

ellen<irizni.
64. A lakoss6g t6j6koaatisa 6rdek6ben a jelen hulladekgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatiisi

szerz6des kdz-zert&el6r6l Megrendelo gondoskodik.
65. A felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s teljesit6sevel kapcsolatban

felmertilt jogvit6juk elbirillisri.,ra - hateskdrt6l ftigg<ien - a Megrendel6 sz6khelye
szerinti magyar bir6sig kizir6lagos illetekess6get k6tik ki.

66. Amennyiben ajelen szerz6d6s valamely r6sze ut6bb 6rv6nytelennek bizonyulna, rigy a
felek a szerz6dds egy6b reszeit 6rvenyesnek tekintik es az 6rv6nytelens6g miatt kieso
r6szt olyan rendelkez6ssel p6tolja,k, mely legink6bb megfelel a felek eredeti
szerz6d6ses akaratinak.

67. Felek a jelen szeru6d6st, mint akaratukk al egyezlt irjitk al6.
68.Z|vod Kdzsdg Onkorm anyzata a 3ll2}l7. (IV.26.) sz6mri hatirozatrival hagyta j6vi.

Keb: Zevod,2017. 6prilis 28

K6pviseli. Liszl6 Attila polgirmester

xdzszor,cAlrar6:
D6l-Kom Nonprofit Kft. Al6irrisok:
Kepviseli:
Bir6 P6ter iigyvezet6

. uet-K
/ , I ^. 7632
l_ ._, uaglegf2
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TELEPiJLfS NEVE: Z6vod

L) A kiizszolgiltat6 kivilaszt6s{r6l 6s a hutlad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatisi
szerz6d6sr5l szitl6 31712013. (Vm. 28.) Korm. rendelet 1. S (l) bekezd6se szerinti
tdj6koztatis:

a) a hulladekgazdirlkod6si kozszolgiltat6sba (a tov6bbiakban: kozszolgrlltatis) bevont terulet
telepUl6si, ftildrajzi 6s az OHKT-ben meghatirozott k6zlekedesi jellemz<ii: a tertjlet
domborzata alapvet6en dombvid6ki, telepi.i16s jellege falusias.

Tertilete: 22,08 km2

A krizszolgiltatisi terulet hat6.,rai:

Az utak mindenhol burkoltak, de nehol nagyon keskenyek, sok a belogo 69, egyes utcekban
nem lehet megfordulni, ez6rt sokat kell tolatni a jirmrivel.

1. Telepi.ll6s kozszolg6ltat6sba bevont beltertilete: teljes
2. Telepul6s kozszolg6ltat6sba bevont kiiltertilete: nincs

b) a kcizszolgiltat6ssal erintett teriilet lakoss6g6nak szima az utols6 lezirl 6s el6rhet6,

Kozponti Statisztikai Hivatal 6ltal krizolt adatokkal:27616 (Lak6n6pesseg 2015.01.01-en)

c) a kozszolgiiltatis megkezd6senek tervezett id6pontjat 6s a k0zszolgiiltat6s ell6tris6nak
tervezett id6tartama:

o Kezd6s id6pontja: 201.7 . mi\us l. napjrit k6vet6 els6 sz6llit6si napon

o Szerz6d6s id6tartama: 2017. m6jus 1. napj6t6l kezd6d6en l0 ewe

d) a telepiil6si onkorm6nyzati rendelet szerinti helyi szzbitlyozirs fi5bb jellemz6i. Zivod
Kozseg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilet6nek a telepiilesi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos
helyi kdzszolg6ltat6srol sz6l6 Onkorminyzati rendelete szerint

e) a kcizszolg6ltat6s kor6be tartozo hulladek virrhat6 mennyisege, fajtija es dsszet6tele:

HiZartirsok sz6ma: 109 db
Gazdilkod6 szervezetek sz5ma: 6 db

Telepiil6s Szelektiv

80 liter 120 liter 120 liter 24O liter 1.100

Zdvod
2 tL4 777 0 3

Heti egyszer tortenik a telepul6si szilard hullad6k elsziillit6sa.
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201,6.

Telepii l6s

Hullad6kmennyis6g (kg)

EWC:200301 EWC:150106 EWC: 150107 EwC: 200201 EWC: 2fl)307
egyib, telep ldsi vegyes szelektiv Uveg csomagoldsi Z6ldhulladdk Lomhulloddk

Zdvod
7109 238 300-400* 0 t4-1,2

Hullad6kudvar a telepr.ilesen nem i.izemel, a szolgeltatAst igenybe vev6k a Bonyhidi
hullad6kudvarba (7150 Bonyhid, Gy6r utca 7512 hrsz.) sz6llithatjri,k be azon hulladekaikat,
amit a hullad6kudvar fogadni tud.

A telepiil6s lakosai r6sz6re ig6nybe vehet6 hullad6kudvan6l a kdzszolgiiltat6 a helyben szokisos
m6don 6s honlapjri,n tAjekodatAs n),r{t. A hullad6kudvarban gyiijthet6 egyes hulladdkokra 6s a
hullad6kudvar ig6nybev6teli m6dj6ra vonatkoz6 tAjlkodatAst a Kdzszolgriltat6 a honlapjin 6s a
hullad6kudvarban kdz.zeteszi.

A Kcizszolgriltat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabiLlyz2/. ban meghati$ozzz a term6szetes szem6ly
ingatlanhasm6l6 6ltal a hullad6kudvartan elhelyezhet6 hulladdkok mermyis6g6t. A term6szetes
szem6ly ingatlanhaszui,lo e jogiit csak rigy gyakorolhatja, ha a hullad6kgazdrilkod.isi kozszolgriltatisi
dijat megfizette

Az ed6nyzetben gyiijtott vegyes hitztaftasi hulladek mellett a hriztartrlsoktol elszallitand6 az
elki.ilonitetten (siLrga fedelii) edenyben, vagy 6tl6tsz6 zsikban vegyesen gyujtott papir-,
mrianyag-, f6m-, ill. t6rsitott csomagolisi hullad6kok k6t heti gyakoris6ggal. A lomtalanit6s
evente egy alkalommal kell biztositani.

II.) A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgdltat{s keret6ben a kiizszolg6ltat6 kiiliiniisen az
al{bbiak szerint l6tja el feladat6t, ill. az al6bbi szolgdltatdsokat kiiteles elv6gezni:

a) Az ingatlanhasznalo altal a kozszolgilltat6 a gy(jtoed6nyben gyiijtott telepi.il6si hullad6kot
az ingatlantulajdonost6l 6tveszi 6s elsz6llitja - ide6rtve a h6ztaftesban k6pz6d6 vegyes
hullad6k, illetve az elkiilonitetten gyrijtdtt hullad6k elsz6llitis6t is - az L szakaszban
meghaterozott gyakoris6ggal. A gyijt<ied6ny uritese az egyes ingatlanok el6l - illetve ahol ezt
a teri.ilet foldrajzi, forgalmi lehetos6gei nem teszik lehetove, kijelOlt gyrijt6pontr6l - a
kdzteriileten tortenik.
A gyiijtoedeny tartalmet meghalad6 telepr.il6si hullad6kot a kdzszolgiltat6 embl6mij6val
elletott tobblethullad6kos miianyag zs6kokban is ki lehet helyezni a gyiijtes napj6n az ed6ny
melle. A Kozszolg6ltato koteles gondoskodni az NHKV zft. ehil kiszitmli.zotl dij ellen6ben a
szolg6ltatist ig6nybe vev6k rdsz{re a mfianyag zsikok biztosit6silr6l, melynek elszrillitAsi

Az tiveg hullad6kokat 1 db gyiijt6ponton 1.100 literes kontenerben kell gyfjteni. Az i.irit6s

Zi;od - Sz6chenyi u.- Petofi u.

sarok
M6r kialakitott sziget hely6n

alkalommal
tMG - Szelektiv Kont6nerek: I.100 I Megi.
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k0lts6g6t a zsilk erc tartalmazza. Tobblethulladekos zsdkot az dgyfdlszolg6laton
jegyzokonyvezds mellett vehetnek 6t a lakosok

b) A lomtalanitis kcirebe tartoz6 nagydarabos hullad6kot az ingatlantulajdonostol 6vente egy
alkalommal ingyenesen 6tveszi 6s elsziillitja, a kciaertlletet feltakaritja.

c) Gondoskodik az elszillitott hullad6k kezel6s6nek megold6s6r6l.

d.) Hiuhoz meno szelektiv csomagol6si hullad6k gnijt6s biaositrisa (ktilon dijaz6s nelktil) az
I. szakaszban ismertetett gyakoris6ggal, srirga fedelff gyilit6edenyben, ill. atletsz6 mfianyag
zs6kban. A zs6kot az ingatlanhasznilo biaositja.

e.) Az elkiilOnitetten glujtott hullad6k - pl. csomagolasi hullad,ik, zdldhulladdk, stb. - a kdzszolg:lltat6
eltal iizemeltetett hulladekgyffjt6 pontra, hullad6kgyiijtti udvarba, atv6teli helyre, vagy a
kcizszolgri{tat:is kcir6be tartoz6 hullad6kot kezel6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is szi,llithato, es ott a
jogosultnak 6tadhat6, vagy kiil<in gyfijt<ied6nyben elhelyezhet6.

f) A h6zhoz men6 elkillonitett gyfijt6si rendszerben nem gyrijtott ilveghulladek gy[ijt6sere
konteneres szigetet iizemeltet Kozszolgeltato azl. szakaszban ismertetett helyszinen, legal6bb
4 hetente torten6 iiritessel.

g.) a Kozszolg6ltat6 koteles gondoskodni a kozintezmenyek, v6llalkoz6sok telepiil6si
hullad6k6nak elszallitisir6l heti, igeny eseten siiriibben tdrt6n6 gyakoris6ggal.

h.) Az Orsz6gos Hulladekgazd6lkod6si Kdzszolg6ltat6si Tervben (a tovtibbiakban: OHKT)
foglaltaknak megfelel6en kell a kdzszolg6ltatest ellatni.

Jdralszeddsi nap: csijtortok


