
~~(\~\~ ~ ~vtL ~ 
ö }JL, \ t ( !> _'J - 1-9 11 -- j 0 

S/érzödés azonos ító szúrna: 

11 ulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

amely létrejött egyrészröl : 

J<istan:sa Város Önkormányzata 
Kép\'iselöjénck neve: Solymosi Súndor polgármester 
Címe: 21-13 Kisturc.rn. S::ah(/(lsúg IÍI -18. 
Telcfonszúma: · 36-28--1-0- '." 11 
Kapcsolattartójának neve: Czukkerné dr. Pintér Frzséhct jegy1.ö 
Email címe: hi\'ataVii:'kistaresa.hu 
Bankszámla szúrna: 11742324- 15565804-08800000 
1\dószúma: 15736125-2-13 

mint IgényW Tagönkornuínyzat (to, ühhiakban: Önkormúnyza1). músrészröl az 

Észak- J<ekt Pest és Nógníd Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
J<iirnyezetvl-delmi Önkormányzati Társulás 
Képviselöjének neve: Dr. Gémcsi Ciyörgy elnök 
Címe: 2 100 Gödöllö. Dózsa György út 69. 
lddonsl.áma: (28) 561-250 
Email címe: titbrsagfctlzo)dhid.hu 
I3ankszúmla száma: 12001008-00107758-00100009 
Adószáma: l 5566609-2-13 

mint Megbízó (továhhiakhan: Társulús). harmadrészröl a 

,,Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Képvisclö_iének neve: Szondi György ügyvezetö igazgató 
Címe: 2100 Gödöllö. Dózsa György út 69. 
Telefonszáma: (28) 561-200 
Email címe: zhhigg@zoldhid.hu 
Kapcsolattartójának neve: Oroszi Péter 
Telefonszáma: (28) 561 -200 
Email címe: oroszi .peterrir,zoldhid.hu 
Bankszámla szúrna: 12001008-01592579-00100003 
Adószáma: 25894259-2- 13 
KSH szám: 25894259-3821-572-13 
KÜ I szúma:(kijm_,·('::c:t,·/delmi i igyfi}lje/J/ 03 512 51 J 

mint Közszolg:íltatú (tovúbbial-;ban : KözszolgMtató) 

L" l i i ., t, 1; 
• • 1 ,,.., l \ . . 

továbbiakban. együttesen: Felek között az Önkormúnyzat közigazgatási területén kelctkezö 
tekpülési szilárd hullad(·kkal kapcsolatos hullad(·kgazdálkodási közszolgáltatásról, 
rnlamint az önkonrnínyzati hu llmk~kgazdúlkodási közfeladat ellátúsának rcndjéröl és 
módjúról. 
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Preambulum 

Az (:szak- Kelet Pest és Núgrád Megyei Regionúlis l lulladékgazdálkoclúsi Rendszer (Zöld 
lfíd l'rogrum) célki1(íz(·scihez igazodrn. fígyelemmd a körn:ezet, éddmének egyre nagyobb 
túrsadalmi l'ontossúgúrn. a hul ladékgazdúlkodás terén tapasztalható növekvö fe ladatokra. az 
1:gylittmí\ködö Felek. a tulajdonos Ünkorrmínyzati Túrsulús megállapodúsúban fog laltak 
végreh,~jtúsúra hulladékgazdálkodúsi ké5zszolgúltatúsi szerzödést köt. 

A közszolgúltalúsi szerzódés X. fr_iczct 4. pontjában Felek megállapodtak. hogy abban az 
esetben. ha a lrnlladékga1.dúlkodússal kapcsolatos bármilyen jogszabúly változúsa 
kön:'tkcztébcn _jelen közszolgáltatási s1.er1.ödés módosítása , ·úlik indokolttá a szerzödés ide_ie 
alatt. akkor a jogszabályi vúltozús hatályba lépésétöl számított 60 napon belül Felek a 
közszolgúltatúsi szerzödést - a jogszabúlyi vúltozússal érintett részben - módosítjúk. 

A hullalkkokról sd1ló 2012. évi CLXXXV. törvény (!(míhhiukhan Ifi.) 2016. évben hatúlyba 
lépett módosítása bevaette az úllami hulladékgazdálkodási közfeladatot. amely 
köwtkcztt:hen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszere alapvetöen mcgdltozott. A1. 
állami hulladékgazdúlkodási közfeladat végrehajtására az állam Koordináló szerve1.etet hozott 
]dre és Országos I Iulladékga1.dálkoclási Közszolgáltatási TerYet alkotott. amelyben rögzítette 
az adott krületen minirnúlisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat. 

1. fejezet 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatúsi szerziídés alapelvei 

1. A Koordinúlú szen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzödés I It. 92/B. ~ (2) 
bekl'zdés szerinti megfelelüségét vizsgálja. 

1 Együnrnüködö Felek rögzítik. hogy a hatúlyos közbeszerzési jogszabályok alapján a 
Kö1.s1.olgáltató. mint az Önkormányzati Túrsulás kizárólagos tulajdonában lévö gazdálkodó 
szervezet jogosult a tagönkormányzat igénye. és az Önkormányzati Társulás megbízása 
alapján az egyedi kö1.szolgáltatúsi szcrzödést kö1.beszerzési eljárús nélkül megkötni. 

3. A hulladékgazdúlkodási közszolgáltatúst nonprofit gazdálkodás mellett úgy kel l 
megszcn·ezni és irányítani. hogy biztosítsa: 

n) 

b) 

e) 

a közszolgáltatús folyamatos . munkajogi. munkabiztonsági clöírásoknak történö 
mcgfcl elését. 

a hulladékL1.azdúlkodúsi infrastruktúra foh amatos rne!!ú jítúsát a változó társadalmi és .... ~· '- ~ 

technológiai környezetnek. és az elérhetö legjobb tcclmológiúnak megfelelöen. 

ne hagyjon hútra telepiilési szilúrd hulladékgazdúlkodúsból s1.úrmazó környezeti. 
L1.azdasúL1.i terheket a íö,ö l!enerációk szúmára. ezért fedezze a hulladékke1.elö ...__ .... . .... 
létesítmén: ek~bezúrúsúnak. bi;,tonsúgha helyez,5sének. m~jd 30 é,ig történö 
felüuwleténck és ellenörzésének (rl'ku/tiníciá Js kamrt!::.C!IÍ monitorine) telj es .... .. . ( ~ 



II. fejezet 
A regionális huJJadékgazdúlkodúsi rendszerben kijelölt hulladékkezelö központok és 

hulladéldrtalmatlanító, elhelyező létesítmények 

1. A Közszolgúltató. a jelen szcrzödés keretéhen gyűjtött és elszúllított települési szilárd 
hulladékot elkiilönítetten (.,::elektíi·e11) gyiijtött hulladékot és a zöldhulladékot az alábbi 
hulladékkezclö központokba szállítja: 

a) Nógrúdmarcal Ilulladékkezelö központ: 095/8 hrsz.: 0111/6 hrsz. 
KTJ szúma:(kórn_1·e::etn}de/111i teriíletije/) 100413 509 
Egységes körny ezetlrnsználati engedélyének száma: PE/KTF/77 5 7-39/20 15 

h) Kerepes. Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelö központ: 0 115/2 hrsz. 
KTJ szúma:(kiimye::etréd<!lmi teriiletije/) 100 529 327 
Egységes környezethasználati engedélyének száma: PE/KTF/7757-38/2015 

' Knlöniiscn indokolt esetben (kapaótús hiúny. ii::em::arur sth.J Közs;;.olgúltató más. 
engedéllyel renddkezö hulladékkezelö létesítményt is igénybe vehet. 

3. Közszolgáltató. a hulladékok takarékos és környezetkímélö száll ít ása érdekében. stabil 
és mobil hulladékátrakó. tömörítö rendszereket alkalmazhat. 

1 11. fc_j t'Z<.'1 

A tdepiilési szilárd hulladékgazdúlkodúsi közszolgúltatús tartalma 

1. A kiizszolg:íltatás módja 

a) Közszolgúható az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben rögzített 
feltételeket teljesítö rendszerességgel gyüjti és a kijelölt !rn lladékkezelö létesítménybe 
szúllítja az Önkormányzat közigazgatási területén. a lakó. az üdiilö. a zártkerti és 
egyéb ingatlanoknt'.tl (lorúhhiakhan: i11p,a1/a11ok11ú/) keletkezett. clsösorban szabványos 
hulladék gyüjtöedényben. vagy egyedi esetekben. kö;1.tísztasági zsákokban a 
közterületre kihelyezett települési szilárd hulladékokat. 

h) Közszolgáltató. az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti elkülönített 
(l<míhhiak!um: s:elektfr) hulladékgyüjtést. gyüjtöszigetcs szelektív hulladékgyűjtést. 
,·agy lakótelepi. lakóparki környezetben ezek kombinációját üzemelteti. 

A szelektív lmlladékgyüjtés a lakosság számára díjmentesen biztosított szelektív 
hulladékgyüjtö zsúk vagy edény alkalmazása mellett történ ik. 

A közszolgáltató. a regionúlis hulladékgazdálkodúsi rendszer ke!'l'tében üzemeltetett 
szekktíY hulladékgyüjtö szigetek gyüjtöedényeit. a rcgionúlis hulladékgazdálkodási 
rendszerben. regionúlis szinten kialakított járatten· szerint iiríti ki. 

A húztartúsonkénti szelektí,· hulladékgyüjtés keretében gyüjthetö hulladékok fajtújút 
az 1. szúmú hirdetmény tartalmazza. 

e) Közszolgáltató. az Önkormúnyzat közigazgatási területén húztartúsonkénti 
1.öldhulladék gytíjtést , égc;1. /\ züldhulladék gyii_jks. n Közszolgúltató últal 
rcndszcrcsíktt. egyedileg _jelölt. biológiailag lebomló. kgahíbb 110 liter ürtartalmú 



zöldhulladék g) íi_itö zsúk alkalmazúsúval ,ag) l.:t.kn:dx~n történik. Lgy ingatlan 
esetében. a kijelöli gy(íjtési héten. legfeljebb 10 db 1.öldhulladd gyüjtö zsúk 
hel\'Czlwtö a közterüktre. 
A biológiailag lebomló zöldhulladék gyüjtö zsúk alkalmazúsún felül kötegelt 
elszállítús is biztosított. A kötegelés azt jelenti. hogy az ingatlanhasznüló által 
kihclyuctt zöldhulladék nem ömlesztve. hanem legalább egy ponton összekötve kerül 
kihel) czésre. Az összckötegelt gallyak. ágak útméröjc maximum 6 cm. hossza 
maximum 150 cm. térfogata maximum l 11/ khet. 

;\ ziildhulladék gyüjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történö gyüjtéssel. hanem 
hulladt:kgyü_jtö pont. hulladékudvar vagy mús Üt\'étcli lehetöség biztosítúsúval. 
amcnnyibrn a Jchetiíség legalúbb április 1-töl nm ember 30-ig Iegkljebb 20 km-cs 
túrnlsághan rendelkezésre üli. 

Közszolgúltató biztosítja kettö alkalommal. az Önkormánvzattal egycztetí:tt 
idöponlban lörténö karácsonyi fcnyöfagyüjtést és elszállítúst. 

A zöldhulladékok körébe tartozó hulladékok a 2. számú hirdetményben találhatók. 

A zöldbulladék gyüjtésre szolgáló :;sákol a közszolgáltató önköltségi áron hozza 
forgalomba és zsák díjút és értékesítési helyszíneit a Közszolgúltató honlapján teszi 
kön.é. 

d) Közszolgáltató. az Önkormány;:attal clözetesen L'gycztetett idöpontban. évi egy 
alkalommal. felügyelt gyüjtöpontos lomtalanítúst végez. melynek keretében kizárólag 
a nagydarahos lomhulladékok kerülnek Út\'étclre. 

A lomlrnlladékok körébe tartozó hulladékok a 3. számú hirdetményben talállrntóak . 

e) Közszolgáltató. legalább évi egy alkalommal gondoskodik a tdepíilésen kelctkezö 
elektronikai hulladékok díjmentes átvételének megszervezéséről. 

2. Közszolgáltatás kiiréhcn alkalmazásra kerülő g~· űjté>cdényck és zsákok 

a) Lehetöség szerint a Közszolgáltató bérleti jogviszony keretében a szükségletnek 
megfrlclö darabsznmú. méretü és minöségü szabványos gyüjtöedényt biztosít az 
ingatlanhasználóknak. A gyüjtöedény a Közszolgáltatótól - clözetcs megrendelés 
alapjún - megvásárolható. vagy külön díj ellenében bérbe vehetö. A bérelhetö 
gyü_itöedények bérleti díját Közszolgáltató a honlapján teszi közzé. Az egyedi . 
kiilönlegcs esetekben (pl.: ritkán lakon iidiilárerii/ctcn) alkalmazható (cgrcdijc/iJ/és1'íJ 
hulladék elhelyezésre szolgáló zsákok átYételére a Közszolgúltató. az 
Önkormányzattal cgyeztetetl helyszínen nyújt lehetöséget. A kijelölt helyszínt a 
Közszolgáltató honlapján. az önkormányzat helyben szokúsos módon kihirdeti. 

h) A bérelt. rendeltetésszcrü hasznúlat során elhasználódott gyú_itöedényl a 
Közsmlgáltató díjmentesen pótolja. Dí_jmentesen kerül pótlásra az ingatlanhasznúló 
tulnjdonúban lé,ö gyüjtöedény akkor is. ha azt hizonyítha1ó módon a Közszolgúltatú 
rongfllja meg. 



A bérelt t'.\'Üjtöcdémt a Közszoll'.áltatú díjmentesen pótolja. amennviben a .._ _ . - ..... . . ... 

gyii_jtöedé11yt cllopjúk és az ingatlanhasználú a rendörség i f'cl_jdenés _j egyzőkönyvét a 
Közszolgáltatónak 15 napon belül bemutatja. 

e) SzahYányos gyűjtöedények típusai: 

60 literes. 15 kg maximúlis teherbírású hulladéktúroló. 
80 literes. 20 kg ma:-;.irnális teherbírású hulladéktúroló, 
110-120 literes. 30 kg ma:-;.imális teherbírású hull adéktároló, 
2-H> literes. 60 kg maximális teherbírású hulladéktúroló, 
I I 00 literes 275 kg maximúlis teherbírúsú hulladéktároló. 

d) Közszolgáltatás körében alkalmazott köztisztasági zsákok: 

egyedi _jclülésü. Wbblcthulladék elhelyaésére szolgúló zsúk. 
egyedi _jclölésü. szelckt í\' hulladékgyüjtö zsúk. 
cg)edi jclölésü. biológiai úton lebomló zöldhulladék gy(íj tö zsák. 

Amennyiben az ingat lanhas1.núló sajút maga által megvásárolt. az itt rögzítettektöl e ltérö 
méretü. form{\iú hulladéktúrnlót alkalmaz. dc a hulladéktároló a gépi ürítésre alkalmas. a 
közszolgált:itó a szolgáltatást e lvégzi. díjszámlázús azonban az ingatlan hasznáh'l által 
alkalmazott hulladéktúrolóhoz lcgközelehh úlló. az önkormányzat i rendeletben szerep l ő 
túrolóedény méret alapjún történik . 

J. Ügyfelekkel valú kapcsolattartás 

a) J\ Közszolgúltató az ingatlanhasznúló önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladattal kapcsolatos bejelentéseinek intézése. panaszainak ki vizsgúlása. orvoslása 
és az önkormúnyzati hullaclékgazdálkodúsi közfeladattal kapcsolatos általános 
tújékoztatúsnyújtás biztosítása érdekében a székhcly&n ügyfélszolgálatot müködtct az 
alábbi módokon: 

telefonos ügyfélszolgálat. 
elektronikus ügyfélszolgálat (email). 
postai úton történö elérés. 
személyes ügyintézés 

A Közszolgúltató. a beérkező hívások hang.rögzítését csak elözetes tájékoztató után 
alkalmazza. az adatkezelési szabályok szigorú bctartúsa mell ett. 

Közszolgáltató az ügyfclszolgúlatho7. érkezö. tevékenységével kapcsolatos panaszokat 
feldolgozza. érdemben kivizsgúlja és annak eredményéről 15 napon belül a panaszos 
ingat lanhasznúlól tújékoztatj a. 

;\ Közszolgáltató a közszolgáltatás során birlokúba kerülő adatokat kizárólag a mindenkor 
hatúlyos adat,édelmi jogszabályoknak és az adat,édclmi biztos ajúnlúsainak fi gyelem be 
, étek mt:llctt kezeli. 

b) J\ Közszolgáltató által az ellútúsi tl'riilct megfcll'lö l~jékoztalúsa postai úton. in tcnwtes 
honlap üzerncltctéséYel. valamint az önkormányzati sajtóban közölt inf'ormációkkal 
történik . 



-t. Tájrkoztatás: 

;\ Kií/.szolgáltató az ügylclszolgúlat kcrctéhcn a fogyasztt'nédclemró l sz(\ló 1997. évi CLV. 
tön ényben (l<míhhiukhun r:~ylr.J mcg]iatúrozottakon túlmenöen az iigylclszolgú latún és a 
honlap_iún mirnknki számára ingyenesen hoz/.úférhett1vé teszi az alúbhi dokumentumokat. 
infc.11-múciókat : 

a) közszolgúltatú bcmutatúsa. elérhctöségci. 

h) ktVszolgúltató közérclekCi adatai. 

c) ,l minösítési engeMly. 

d) a közszolgáltatási kri.iktrc vonatkozó adatok. 

e) az alkalmazott hulladékgazdúlkodúsi közszolgúltatúsi d íjak. 

f) az úl tala mcgktitött hulladékgazdúlkodási kö/.s/.olgúltatúsi szcrzödés cs annak 
módosítúsai. 

g) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat. információk. 

h) ügy1clszolgúlattal kapcsolatos információk. 

i) az alvúllalkll/.Úra vonatkozó közérdekü adatok - ha a közszolgúl tató alvállalkozót 
alkalmaz 

5. A hulladrkgazdálkodási közszolgáltatás tonihhi műszaki, eljárási <'.·s logisztikai 
elemei: 

a) A hulladd bcgyüjtö szakszemélyzet az ürítés müvdcte során kiszóródott hulladékot a 
hcgyüjtési folyamat megszakításával !eltakarítja. 

b) Közszolgúltató, a vegyes települési szilárd hulladék gyüjtésc sorún csak akkor Yúllal 
frltakarítási kötelezettséget. ha a hulladékok kihelyezése szabványos hulladék 
gyüjtöcdényck alkalmazásával történt. 

e) Közszolgáltató. a hulladék begyüjtö szakszcmélF,ete részére az évs/.aknak. idöjárási 
viszonyoknak mcgfclclö. a társaságánál rendszeresített arculatú. munkabiztonsági. 
lúthatósúgi feltételeknek is megfelelö. tiszta és egységes ruházatot hiztosít. 

d) Közszolgúltató gondoskodik arról. hogy a hulladék bcgyüjtést végző szakszemélyzete 
él feladat cllátúsa sorún szakszcrücn. udvariasan. és segítökészcn ,,iselkedjen. 

e) ;\ települési szi lúrd hulladék gyü_jtési te\'ékenység során a hulladékgyüjtést végzö 
szakszemélyzet hulladék kigyíí_itést (guberálást) nem végez. 

f) A hulladékgyü_jtést végzö szakszemélyzet a közszolgáltatás kereteit minöségi. \'agy 
mennyiségi énclemhen meghaladó szolgáltatúst nem végezhet. díjazást nem fogadhat 
cl. 

g) Míiszah logisztikai hiba esetén a Közszolgáltató köteles tart:ilék gépet rcndelke:;ésrL' 
bocsátani. az esetlegesen elmaradt feladatot 48 órún belül eh·égezni. 
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IV. fejezet 
lgénylií Önkormányzat kcHdczt•ttségci , jogai 

1. A I lt. .17/13. ~ érte lmében a települési önkormányzat és az önkormán yzato k társulása a 
tula_idonukhan úlló hulladékgazdúlkodúsi létesítményeket. eszközöket. vagyonelemeket - ha 
m:m adjúk út :1 Koordináló szervnek vagyonkezelésre - a nemzeti , ·agyonról szóló törvény 
clfürúsainak rnegfclelöcn kötelesek a hulladékgazdúlkodási küzszolgúl tatús c llütásához 
biztosítani. e körben az adott önkormányzattal. önkormányzati társulússal közszolgúltatási 
szerzödésscl rrndelkezö közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. 

1 Az úllami hulladékgazdálkodási közfeladat ellútására létrehozott szervezet 
ki,iclöléséröl. frladatköréröl. az adatka.elés módjúróL ntlamint az adatszolgúltatási 
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (II 1.31.) Korm. rendelet 22. ~ szerint 
köteles a hulladékgazdúlkodúsi feladatai cllátúsa érdekében és annak körébe tartozó szükséges 
adatokat. dokumentumokat a törvényben rneghatúrozott hatúridőn bdül megküldeni a 
Koordinúló sz.crv részére . 

3 . A I lt.-bcn foglaltaknak megfclclöen díjmentesen biztosítja a Közszolgáltató részére a 
települési ingatlanhasználókhoz tartozó. kezelésében lévö adatokat. természetes személyek 
esetében különös tekintettel a természetes személyazonosító adatokra. \'alami nt a lakc ímre . 

..i. Lgyüttmüködik a Kö/s1.olgáltatóval a településre optimalizált járat és közszolgáltatási 
terv összcúllításánál. 

5. Önkormányzat díjmentesen megküldi Közszolgáltató részére az eredetivel mindenben 
mcgegyczö músolatban a közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó önkormányzati 
rendeleteket. elöírásokat. szabályozókat aláírással ellátva öt évre visszarnenöleg. valamint a 
módosításokat. illetve a hatályos példányokat folytatólagosan hatálybalépésétöl számított 1 O 
napon belül. Az emailbcn továbbított dokumentumokat az Önkormányzat PDF formátumban 
csatolja. 

6 . Tájékoztatást ad a Közszolgáltatónak új ingatlanok használatba vétel i engedélyciröl. 
valamint arról. ha tudomására jut. hogy egyes ingatlanhasználók nem. vagy nem szabályosan 
veszik igénybe a hulladékkezelési közszolgáltatást. 

7 . Térítésmentesen biztosítja. 
önkormúnvzati kiadvánvokban és a . . 
információkat közzétehesscn . 

hogy a Közszolgáltató. a helyben mcgjelenö 
helyi médiumokban közszolgáltatússal kapcsolatos 

8 . Biztosítja a helyi közutak utak járhatóságát. ennek érdekében gondoskodik a szúllítúsi 
útrnnalakba benyúló. szabványos hulladékszállító jármüvek mozgúsát akadályozó. azokban 
1'árokat okozó úgak lcvúgásról. Biztosítja a téli csapadék eltakarítüst és a síkosság mentesítést . 
Elakad:.í.s esetén lchctöség szerint közrernüködik a gyüjtó.iúrmü mentésében. 

9. Önkormányzat tü1Ténycs eszközökkel és jogszabályi keretek között fell ép minden 
olyan helyi hulladékkezelési. kigyiíjtési gyakorlat ellen. melynek keretében az itt élö lakossúg 
kúrára és a regionális hulladékgazdálkodási programot sértve , isznek cl haszonanyagokat. A 
Kfr1szolgáltatót megkárosító lopások észlelése esetén az Önkormányzat feljelentést teS/. ,·agy 
hala(kktalanul tú_jékw.tatja a Közszolgúltató hul ladékgazdálkndúsi rendszer lclügycletét. 
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l 0. A1. Onkormún) 1.at gondoskodik az elhagyott \agy ellenörizetkn körülmények között 
dhdyczctt hulladék összegyíijtéséról. elszállítúsúról és kezeléséröl. 1 lycn hulladéknak 
minösül többek köziitt a közterületen. különös tekintettel a gyüjtöszigetcken engedé ly nélkül. 
\ a lam int a meghirdetett lomtalanítás alkalmával a meghatározott idöponttól és hclytöl 
clt0röen clhel\l'zett hulladék. 

11. Önkormányzat. a Kiizszolgáltató\·al egyíittmí'1ködve. a hul ladékga1dúlkodás i célok 
elérése údckéhen dösegíti 
tevéken) ségek összlrnngjút. 
népszerüsí tésére. 

a közszolgáltatúst érintö egyéb más helyi 
különös tekintettel az oktatúsúra és a 

önkonrnínyzati 
Közszo lgúltató 

12. A JJ/2016. (V.2-4. ) NFM rende let vonatkozó szabúlyzásai a lapján az Önkormányzat. 
mint az ellútúsérl frle lös. naptári negyedévenként a Koordináló szerv últal meghatúrozott 
módon és formában elektronikus úton igazolja az adott idöszak tekintetében a 
Kiizszolgúltatónak a közszolgúltatúsi s1.erzödés elöírásai szerinti teljesítést. 

1 J . 1\ 1. ()nkormány;.at. Önkormányzati Társulási kötelezettségei a rnnatkozó egyéb 
jogszabúlyi elöírások. valamint a jelen hulladékgazdálkodási közszolgúltatási szerződés 

alapján vállalja. hogy e lrnlladékgazdálkodúsi közszolgáltatúsi szerzödésnek is megfrlelö 
módon alkotja meg, vagy módosítja önkormányzati rendeletét az alábbiakra is kitc1:jedöen: 

a) Ne\'Csíti a Közszolgáltatót és a közszolgáltatással ellátott terület határait. 

b) Megállapítja a közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabúlyozott módját és feltételeit. 

e) Megúllapítja az ingatlanhasznúlót terhelö. mm1szteri rendeletben nem szabályozott 
díj fizetési kötelezettséget. megfizetésének rendjét. 

d) Megállapítja az üdülőingatlanokra és az idölegesen használt ingatlanokra vonatkozó 
sajátos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szabályokat. 

e) Megalkotja a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevé1eléhe1. szükséges egyéb helyi 
szabályokat (pl.: túrolá e!dén_re!k kihe!(\ 'C!zésé11C!k hl/ípon(ja. ii,!!,_1fé(fhgadcís id/ipontju 
.,th. ). 

V. fejezet 
lngatlanhasrná1úkra vonatkozú, az önkormányzat r<.'ndclctéhc kifrj<.'zctten hcépíknd(í 

jogok és k<>tclczcttségek 

1. Igénybe n~szi a közszolgáltatást, betartja a hulladékgazdúlkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos elöírúsokat és eleget tesz közszolgáltatási díj fizetési l,;ötclezettségénck. 

1 1\dataiban bekön:'tkczö \'áltozúsokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti. 

~- EsetlcgL'S panas1aival kapcsolatban \alós és jóhis:temti 1l'l1)L'kct közöl. 
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--1-. Ila az Ünkormúnyzat rendelete músként nem rendelkezik. ,lZ ingatlanhasználó a 
közszolgúltatús súinctcltctését clöre. írásban kérheti a Közsl'.olgúltatótól abban az esetben. ha 
az ingatlanút .30 napot meghaladó ideig. de legfeljebb 1 évig nem kívúnja használni. A 
szüneteltetési kérelem a Közszolgáltató últal e célra rendszeresített Adatbejelentö lapon 
nyújtható be a Közszolgáltatónak 2 darab közüzemi - víz és villany - számla másolatával 
együtt. amel: a lakatlanságot hivatott iga1.olni. A szüneteltetés idötartamára az 
ingatlanhasznúló mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. 

.5. Joga \an arra. hogy a löki Híd Programhoz tartozó hulladékgazdálkodási 
létesítményeket a munkabiztonsúgi. közegészségügyi szabúlyok betartúsa mellett. előzetesen 
egyeztetett idöpontban díjmentesen meglátogassa. 

6. Egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatások igényben:telére csak az az 
ingatlanhasznúló jogosult. aki a közszolgúltatási díj út megfi1ette és ezt igazolni tudja. 

7. Az ingatlanhas1.núlónak joga. hogy csalúdi. egészségügyi okok miatt kialakult 
esetleges clíjhátralékának rendezése ügyéhen részletfizetési kérelmet nyújtson be a Koordinúló 
szerv részére. 

8. Az ingatlanhasznúlónak _joga van arra. hogy a hulladékgazdúlkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos _javaslatait megfogalmazza. észrevételt tegyen. és arra érdemi t,\iékoztatást 
kapjon. 

VI. fejezd 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak és a szolgáltat:ísi dí.i 

1. ;\ közszolgáltatási díjjal kapcsolatos hatósági feladatokat a rú vonatkozó szabályok 
szerint a l\1agyar Energetikni és Közmü-szabúlyozási Hivatal díjfelügyeleti tevékenysége 
mellett a hulladékról szóló tön·énybcn kijelölt Miniszter 201--1-. janmír !-tói rendeletalkotás 
útján gyakorolja. 

2. A közszolgáltatási díjat 2016. április l-től a Koordináló szerv szedi be az 
ingatlanhasználóktól. ;\ Koordináló szerv a közszolgáltatási díj akra vonatkozó számlákat a 
69/2016. (Ill. 31.) Korm. rendelet 20. ~ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 

3. Ha az Önkormányzat díjkedvezményt. mentességet. vagy ingyenességet állapít meg az 
inu.atlanhasználó részére. a felmerülö díjkülönbözetet a Koordinúló szerv számára a beszedési 

~ . 

idöszakot követöcn 1.5 banki napon belül fizeti meg. 

-l . ;\ Közszolgúltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatúsa esetén a Koordinúló 
szerv a nem mei!.frlelö adatszohd1ltatússal érintett inuatlanhasználó tekintetében a Koordináló 

~ ~ ~ 

szcn· .íltal legutóbb kiszúmlázott közszolgáltatási díjról úllít ki szúml:ll. Az ezz('] 
összefüggésben keletkezö díjkorrekció esetén minden helytúllási kötelezettség a 
Közszol gúltatót terheli . Az így keletka.ö közszolgúltatúsi díjkülönbözet pozitív mérlegét a 
Koordinúló szcn a Közszolgáltatónak fizctcndö esedékes s1.olgúltatósi díjba bcszúmítja. 

:i. ;\ Közszolgúltató hiányos vagy helytelen adatszolgúltatásúbó] ereclö. a Koordinúlú 
ven által nem megfclclö adattartalommal kiúllított szúmlúkkal kapcsolatos Yalamennyi 
köYCtkezményért a Közszolgúhatót terheli felclösség. 
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6. A Koordinúló szen a 69/2016 (Ill. 31.) Korm. rendeld 20. ~ ( 1) bekezdés s1erinti 
adatszolgúltatúsb('i l kiinduha megúllapítja azon ingatlanok körét. amelyre nincs 
kiii'szolgúltatási díj fizetés meghatároz\'a a1. aclatszolgúltatásban. ugyanakkor vé lelmezhetö. 
hogy az ingatlannal iisszefüggésbcn teljesítés történt. A Koordináló szer\' e körben jogosult 
ingyenest:n adatot kérni az ilktékt:s hatóságtól a 69/2016 (III. 31.) Korm. rendelet 20. ~ ( 1) 
bekezdés szerinti mlatszolgúltatáshól hiúnyzó ingatlanok és szükséges adataik megúllapítúsa 
érdt:kébrn. 

7. Az elözö bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküld i a 
Közs1.0lgúltatónak és felhhja a Közszolgáltatót. hogy a megkiildött ingatlanokon végzett 
szolgúltatúsúnak mcgleleliíen korrigúlja 69/2016 (III. 31.) Korm. rendelet 20. ~ (1) bekezdés 
s1.crinti adatszolgúltatúst legkésőbb az értesítés kézhezvétekt kö,·e tö 8 napon lxliil. 

8. Az dtvií bekezdés szerinti 
adatszolgúltatúsa hiúndban a 
ingatlanhasználónak szúmlázza ki. 

korrekciót követöen - a Közszolgúltató eltéró 
Koordinúló szen a közszolgáltatúsi díjat az 

9 . A Koordinúló szerv a kiszámlúi'Otl és az ingatlanhasznúló últa l határidön belül ki nem 
fizetett közszolgáltntási díj behajtása érdekében intézkedik és kezeli a közszolgáltatás 
keretében 2016. április 1-töl keletkezö kintlé\'öségeket. 

l 0. A Közszolgáltató részére Koordináló szen a küzszolgúltatónak a közszolgáltatúsi 
szerzödésben rögzített lelmlataiért a hulladékgazdúlkodási közszolgáltatúsi díj 
megúllapítúsúért fcklös minisí'.ter rendeletében foglaltaknak megfelclö szolgúltatási díjat fizet. 

1 1. 2016. _it'ilius 1. napjától a haszonanyag értékesítéséről a Koonlinúlú szen· gondoskodik 
úgy. hogy a Közszolgúltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv últal 
ki jelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésböl eredö bevétel a Koordináló szervet 
illeti. 

VII. fejezet 
A ki>zszolgáJtatással kapcsolatos tervezés és adatszolgáltatás 

1. Közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodás törvényi és Önkormányzati 
Túrsulási célok hatékony t:léréséhez szükséges tervezési és elemzési feladatok elvégzéséröl. 

1 Közszolgúltató a törvényben előírt országos hulladékgazdúlkodási. szekktív 
Yisszagyüjtési. zöldhulladék kezelési. inert hulladék újrahasznosítási célok elérése. az ezekhez 
igazodó közszolgáltntási gyakorlat megalapozása céljából. helyi közvélemény kutatást 
,·égczhct. A Közszolgáltató. az általa szakmai szempontok alapján ki\'álasztott 
Önkormúnyzattal elözetesen kötött. kiilön rnegállapodús alapjún. hulladékgazdálkodási 
kísérleti programokat indíthat. 

VIII. fejezet 
A huHaMkga:1.dúlkodási közszolgáltatás átfogó társadalmi dlenörzé-s<'.•nek rmdszrre 

1. Kö1szolgúltató biztosítja. hogy az igénylö Önkorrnúnyzat. annak képviselöje. 
szakértöjc. a kö:rszolgúltatússal kapcsolatos lényeges információkat a lchetö legrugalmasabb 
módon. a Közszolgúltató últal üzemeltetett internetes honlapon közzétet1 infonnúciók által és 
az ötrnnet fcliilctén keresztül megismerhesse. Ennek hiztosítúsa érdekében az Önkormúnyzat. 
\.~S minden /)nh:orrnúny1.ati képviselö. egyéni belépési kódot igényelhet a Közszolgúltató 
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exlranel kliiletéhez. A belépési kódol a jogosultsúg írásos igazohísa melklt. a Közszolgúltató 
24 órún beliil megadja. 

") Közszoluúltató a honla1)011 nem közzétett adatok. inl'ormúciók clérhctösé!lét. a 
~ ~ 

S/.ükséges szakmai konzultációkkal együtt. eliízetesen egyeztetett iclöpontban. az iratok 
örzését is biztosító Kerepes. Ökörtelek-völgyi hulladékkezelö központban biztosítja. 

3. A közszolgúltatússal érintettek. közvetlenül is fordulhatnak a Közszolgáltató 
Feliigyelb Bizottsúgúhoz. 

4. A Közszolgáltató személyzetének. tevéken) ségének átfogó és rendszeres cllenörzése 
céljúból. az ingatlanhasznúlók és az Önkormánpat panaszainak gyors és korrekt helyszíni 
ki\·izsgálúsa érdekében. hulladékgazd~Hkodási rendszer fcliig~·cktct müködtet. 

IX. fejezet 
A szcrz6dés alanyai, idiíhcli hatúlya, mcgszűni•sc, frlmondúsa 

1. Jelen s1.erzödés a Felek együttes alúírúsúval hatúlyba kp. A Közszolgáltató. az 
ingatlanhasználókkal külön. egyedi. írásos szerzödést nem köt. 

2. A 1-'elek a jelen szerzödést 2017. május 1. napjától 10 éne kötik azzal a kikötéssel. 
hol!v a közbeszerzési eljúrús alóli mentesséuet ötévente kötelesek feliilvizsf!úlni . ~. . ~ ~ 

3. J\ jelen szerzödés megszünik a Közszolgúltató jogutód nélküli megszúnésével. 
továbbá a szerzödés írúsbdi felmondúsúval. 

4. Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja: 

a) a 2016. április 1-jét követöen megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerzödés esetében a települési önkormányzat legfelj ebb egy hónapos felmondási 
idővel. ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedél lyel vagy megfelelöségi 
véleménnyel. 

b) ha Közszolgáltató - a közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó 
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét 
bírósúg vagy hatóság jogerösen megállapította . 

e) ha a Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerzödésben meghatározott 
kötelezettségét neki felróhatóan és súlyosan megsértette. így különösen. ha: 

ca) folyamatos. és a közszolgúltatús megfelelö ellátúsát biztosító müködését nem 
tucljn nyújtani. mert jogerösen elrendelt csöd. vagy felszámol úsi el_júrús alú kerOlt. 

eb) jelen szerzfüksben meghatározott adatszolgúltatási kötelezettségének írúsbeli 
felszólítás ellenére 30 napon belül nem tesz eleget. 

:i . Önkormúnyzat köteles a Közszolgáltatót a felmondás közlésL;t megclözöen. a 
frlmondúsra okot adó körülmény megszüntetésére legfeljebb 60 napos hatúridö,el felhírni. 
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6. Az ()nkormúnyzati Társulás az igénylö Önkormúny;.atot érintö hul laddgazdálkodúsi 
közs1.o]gáltatást egyoldalúan nem _jogosult fel mondani . 

7. Kö1S/olgáltató a hulladékgazdúl kodási közszolgúltatási szcrzödést fr lmondhat_j a: 

a) ha a közszolgál tatúsi szerzfülés megkötésd \...ih·etöen hatúlyba kpö jogszabály a 
szcr1ódés tartalmi elemeit úgy ,últozlatja meg. hogy a Közszolgúltatónak a 
közsmlgál tatús szerzödésszeríi teljesítése körébe tartozó lény·eges és jogos é rdekei t 
_jclentös mértékben sérti. 

h) ha az Önkormúnyzat jelen szer1.ödésben meghatúrnzott kötelezettségét - a 
Közszolgáltató írásbeli frlszólítúsa elknére - súlyosan megsérti. és ezzel a 
Kiizszolgúltatónak kárt okoz. ,agy akadályozza a közszolgáltatús teljesítését. 

8. /\ Kc)zszolgáltató. köteles az Önkormányzatot a frlmondús közlését mcgelözöen a 
fclmondúsrn okot adó köriilmény megszüntetésére legalább 60 napos hatúridö\'cl frlhívni. 

9 . /\ közszolgáltatúsi szcrzödés !'elmondási ideje 6 (hat) hónap . /\ frlmondási idö alatt a 
Kcízszolgúltató a kiVszolgúltatúst változatlan feltételekkel köteles teljesíteni. 

10. Közszolgúltató a hul ladékkezelési közszolgúltatús tcn·e;.,.ctt felmondásáról és okúról 
értesíti az Önkormán)l.ati Társulást. 

X. fejezet 

Hufü1dékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos különleges rendelkezések 

1. ;\ Fe lek mentesülnek a nem szerzödésszcrü magatarlús következménye i alól. ha 
bizonyí~ják. hogy a szerzödésszegés a másik fél nem szerzödésszerü teljes ítésére vezethetö 
vissza vagy. hogy a kötelezettség teljcsítésd Vis maior köriilmény akadúlyozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó Fél a másik felet 
haladéktalanul értesíteni köteles. /\z értesítés elmaradásából eredö következményekért 
f'clclósséggel tartozik. 

Vis maíor alatt jelen szerzödés vonatkozásában az olyan. mindkét fé l érdekkörén kívül 
frlmeriilö események értendök. amelyek elöre nem láthatók. és amelyekkel a leggondosabb 
elörelútás esetén sem kell s1úmolni . Így pl. a szerzödésszertí teljesítést alapvetően befolyásoló 
elemi csapús. foldcsuszamlús. villúmesapás. földrengés. robbanás. robbantás. úradás. júrvúny. 
sztníjk. háború. stb. 

1 1 la a Közszolgáltató. szolgúltatnsát a megjelölt idöpnnttól szúmítva. 48 órán belü l sem 
tudja eh·égezni. úgy - eseti jelleggel - a közszolgúltatús eh·égzésc érdekében saját maga 
költségére köteles hel) ettesítéséröl gondoskodni. a rra engedél lyel és kapacitással rcnddkczö 
helyettes útjún. 

Ila a hcl) ettesítés nem megoldható. és ilyen módon a közszolgúltatás tovúbbrn is elmarad. 
arról a Közszolgúltató haladéktalanul értesíteni kötl'lcs az Önkormúnyzatot. Ez esetben az 
Önkormúnyzat jogosult a Közszolgúltató költségére helyettesről gondoskodni. és az ezzel 
kapcsolatban !'elmerült kúrüt és költségeit Közszolgáltntón1l szemben énénycsítcni. 

!:? 



/\mennyiben a helyeltesítés az ()nkormúnyzat által sem \·olt megoldható. ugy a 
Közszolgúltató az akadály clhúrulását kön~t6 legközelebbi szolgáltatási napon a 
közszolgáltatás szünetelése idején felgyült hulladékot is köteles teljes mennyiségben 
e I szúl!ítani . 

.3. Ha a közszolgáltatási szerzö<lés megkötését kö\etöcn alkotott jogszabály a 
klizszolgáltatási szerzödés tartalmi elemeit úgy \'áltoztatja meg. hogy az valamelyik szerzödö 
fél lényeges és _jogos érdekeit sérti. a Felek egybehangzó akan1ttal a szerzödést módosíthatják. 

4. Felek megúllapodnak. hogy abban az esetben. ha a hullaclékgazdálkodússal 
kapcsolatos bármilyen _jogszabúly változása következtében _jelen közszolgáltatúsi szerzödés 
módosítása válik indokolttá a szerződés ideje alatt. akkor a jogszabályi változás hatályba 
lépésétöl szúmított 60 napon belül Felek a közszolgúltatási szerzödést ~ a jogszabúlyi 
\'Últozással érintett részben - módosítják. 

5. Közszolgúltató. a háztartúsi wszélycs hulladékok lrnlladékudvari. vagy mobil 
hulladékgyú_jtö járatokon keresztül történő átvételét a jogszabályok. engedélyezési eljárások 
és a likviditási helyzet függvényében folyamatosan vezeti be az Önkormányzat területén. 

Xl. fejezet 
Hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi képzés, oktatás és szem]életformá]ás 

1. TV1egbí1.ó vagy Közszolgáltató. müködésc során. valamint a Országos 
1-lulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Tervben rögzítésre keriilö módon támogatja az 
Önk.onrnínyzat területén folyó oktatást és szemléletformálást. az alábbiak tekintetében: 

a) hulladékgazdálkodási programok óvodák általános és középiskolák. valamint 
fclsöoktatási intézmények számára 

b) hulladékkezelö központjaiban oktntási referenseket alkalmaz. 

e) kapacitásának mértékéig Zöld Híd buszos szolgáltatás a települési közösségek 
szfonárn. a hulladékkczelö központok és oktatások látogatása céljáhóL 

d) külön szelektív hulladékgyüjtök az iskolák és óvodák szelektív hulladékgyü_jtési 
gyakorlatúnak támogatására. 

,., Felek mcgúllapodnak. hogy az e pontban fog lalt célkitüzésck megvalósítása érdekében 
általúban. és akcióprogramok mentén is szorosan együttmüködnek. /\z Önkormányzat m inden 
töle tclhetöt megtesz. hogy a Közszolgúltntót népszerüsítse. hitelességét támogassa. 
elfogadottságát növelje. 

XII. fejezet 
Z.író rendelkezések 

1. Felek a jelen szer1füiés kapcsán felmerült - a szerzödésben külön nem szabnlvw.otl -
. ' . .. .. - .. ·~ . 

költségeket s,~iát maguk visclikn1rtclmf 11~:,,1 i.,.:. .. ~ . .... : ,, .-. , ,.,· . .. . . J •• . ; 

~- !\ jelen szerzödé; z-~~~ ~ ~ M~~~~jfili;J~·~~~~·½)t írúsban. utólag igazolható 
múdon (/úx. fc;rtirer(;n_res len;!. emuil) kell megtenni. Amennyiben Yalamelyik fd 

~mii.lti.............. .._ ....... ..,,.,u•u··~r·1~~.t~ ................... 1'f ....... 
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elérhetöségc mcgdltozik. úgy a Yáltozústól szúmított --l8 órán belül köteles erröl a másik felet 
írúsban és s/óban egyarúnt értesíteni . 

] . Jelen szcrzödés valan1ely rendelkezésének hatúlytalansúg<L ér,·én) .. tclcnségc vagy 
végreha_jthatatlansága nem érinti az összes többi rendelkezés hatályát. érvényességét és 
, égrch,~ithatósúgút. 

--l . Felek kötelezettséget vállalnak. hogy n jckn szcrzfülés kapcsán tudomásukra jutott 
olyan informúciúkat. adatokat. melyek az információs önrendelkezési jogról és az 
informúciószabadsúgról szóló 2011. évi CXII tön ény rendelkezései szerint nem minősülnek 
nyil\'únos adatnak. illetve a Polgári Tön ényköny\Töl szóló 2013. évi V. törvény 2:4 7. ~ ( 1) és 
(2} bekezdéseiben foglaltaknak rnegfelelöen üzleti titoknak minösülnek. bizalmasan kezelik . 

5 . /\ jelen szcrzödésben nem szabályozott kérdésekben a Polgúri Tfüvénykönyv. a 
hulladékról szóló törvény. a hatályos végrehajtási rendeletek rnnatkozó rendelkezései. 
todbbú a Kbt. és valamennyi vonatkozó jogszabály az irúnyadó. 

6. Felek megállapodnak abban. hogy a jelen szerződésbö l eredö esetleges vitáikat 
clsösorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem \'C7.ct 
eredményre. a Felek a Pp. hatúsköri. illetékességi szabályainak megfclelöen indíthatnak pert. 

7. Felek képvisclói a _jelen mcgállapodúst. mint akaratukkal mindenben megegyezöt. 
jóníhagyólag Íl:ják alú. 

J\ jelen szerzödést aláíró képviselök kijelentik. hogy a jelen szerzödésben foglalt 
mcgúllapodás megkötésére teljes felhatalmazással rendelkeznek . a jelen szerződésben foglalt 
_jognyilatkozatuk és a szerzödés érvényessége nincs 3. személy vagy testület jóváhagyásához 
kötve. illetn~. hogy ezen testület vagy személy a jóvúhagyüsát megadta. 

Önkormányzat képviselője kijelenti. hogy az Önkormányzat . . . it/ MLt./ ( .. \V. .·. r.<;;: ... } számú 
hatúrozatúval jelen közszolgáltatási szerződés megkötését _jóváhagyta és annak aláírására 
felhatalmazta. 

8. A jelen szerzödés 4 eredeti példányban került aláírásra. 

,,,.... ,-:::::-.;... ----
J, . •• 
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Szerződés szúm: 
Igénylő Önkormúnyzat: 

1. szümú hirdetmény 

;\ húztartúsonkénti szelektív hulladékgyüjtés keretében gyií,ithetií hulladékok fajtája. 
cló\·álogatúsi. előkezelési rnüvelctci 

Miianyag.hulladék: 

ús\Ún) , ·ízes. iidítöitalos PET palack. kupakkal. címkével. összelapítva 
kozmetikai és tisztítószeres flakon. kiöblítve 
tiszta fólia (szatyor. zacskó. zsugorfólia) 

Fémlrnlladék: 

alumínium italdoboz. összelapítva 
fém konzervdoboz és egyéb fém élelmiszercsomagoló anyag. kiöblít\'C. összelapítva 

Papírhulladék: 

u_1sagpapír. kisebb papírdoboz összelu~jtva (a nagyobb kartondobozokat a 
gyüjtönapnkon a zsúk mellé helyez, e} 
tiszta csomagolópapír. reklámkiadvúny. könyv. füzet. nyomtat,·ány 

1 taloskarton-doboz: 

k,ies. gyümölcsleves. többrétegű italoskarton-doboz üresen. t isztán és összelapítva 
(tisztítás egyszerü kicsorgatást. vagy gyors öblítést _jelent) 

Az üveghulladékok gyü,itésc továbbra is a gyűjtöszigetes szelektív lrnlladékgyüjtö szigeten 
vagy az Önkormányzat által kijelölt gyüjtöpontokon történik 

NEM GYŰ.JTIIETÖ 1-IÁZTARTÁSONKI~NTI SZELEKTÍV IH JLLADÉKGY(JJTÉS 
KERETl~BEN ! 

pelenkák 
hungarocell és PUR hab származékok. ezekkel egyező alapanyagú müanyagok 
tüz és robbanásveszélyes. nyomás alatti flakonok, hulladékok 
wszélyes anyagot tartalmazó hulladékok 
élelmiszer-maradványt tartalmazó hulladékok 
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Szerzödés szúm: 
lgL:nylö Önkormányz,11: 

2. számú hirdetmény 

l.öldhulladékok: Biokigiailag lebomló hulladél-.ok - EWC 200201 kódszámú - körébe tarto:ró 
hulladékok: 

füfélék 
fos és lúgyszúrú kerti növények és azok részei 
csci:jél,;. bokrok és fok le, elei. gallyak. úgak maximum 60 111111 átmérö nagysúgig 

Kifejezetten nem a bcgyüjthetö zöldhulladékok kfüébe tartozó hulladél,;ok: 

rnúsodlagos kötóanyaggal ( mügyantúk) kevert faforgúcslapok ( OSB. bútorlap) 
a nem fa. \'agy egyéb. nem fa adalékok hozzáadásával gyártott bútorlapok 
múr megmunkált fa termékek 
n müanyag származékot tartalmazó fapótló anyagok 
gyorsan romló élelmiszer maradékok 
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Szerzödés szúm: 
lgénylö Önkormúnyzat: 

3. szúmú hirdetmény 

Lomhulladékok - E\VC 200307 kódszúmú -körébe tartozó hulladáok: 

bútorok (asztalok. székek. szekrények. matracok) 
föból készült hasznúlati tárgyak. ameh ck méretüknél fog,a nem helyezhetöck cl a 
szab, únyos gyüjtöedényben 
sziín: egek. textilek. ruhanemük 
müanyag padlók. kerti bútorok. elhasznúlt kerti medencék 
nagydarabos müanyag játékok 

Kifejezetten nem a lomtalanítás körébe tartozó hulladékok: 

\'egyes települési szilárd hulladék 
tchergépjúrmü. és munkagép gumiabroncsok 
zc)ldhulladék 
húztartúsi elektronikai hulladék 

húztartúsi n~szélycs hulladékok ( l'estékek. hígítók. wgyszerek. fénycsöYck. 
akkumulútorok. elemek) 
építési törmelékek. bontásból szúrmazó anyagok 
szclektí\'en gyíiithetö papír. müanyag és ü,cg hulladékok 
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