o- hu-/ r 0 53 -A tr,ll

Kozdsen

egY

zold uton ..'
oeP6run Nonprofit Kft.

Onp6Nt.l Hullad6kkezel6

6s

Teleptil6stisztasigi Nonprofit Kft.

ALr,q.LANos szERz6nrsr

rplrf

rnlrr

(Aszr)
Lakossigi iigyfelek r6sz6re

7. sz. m6dosftis
(egys6ges szerkezetben)
(a v6ltozasokat d6lt betrivel

jeleatik)

Erv6nyes: 2021. dprilis 1. napjit6l

Sz6kesfeh6rv|r, 2021. dprilis I .

Tibor

1

Arr.lrAnos szrRz6nrsr

rulrrrupx

(Aszr)
Hullad6kgazdr{lkoddsi ktizszolgdltat{sra 6s kieg6szit6 szolgdltatfsokra vonatkoz6an
Lakossdgi tig$elel{, tdrsashizak, lakissztivetkezetek r6sz6re

A Ktizszoledltat6 adatai:

n6v:
szdkhely:
ad6sz6m:

Dep6nia Hullad6kkezeld 6s Telepiil6stisztasigi Nonprofit Kft.
8000 Szdkesfeh6rv6r, S<irh6z t6r 3.
12592201-2-07

Alvillalkoz6k adatai. melvek

n6v:
sz6khely:
ad6sz6m:

a

Ktizszoleiltat6 nev6ben iirnak el:

Velencei-tavi Hullad6kgazdilkodisi Nonprofit Kft.
2484 GArdony, Mester u. 2.
11457499-2-07

vdgzetltev6kenysdg: vegyes hullad6k gytijtdse, sz6llit6sa, kezel6se
elktil6nitetten gytijtOtt hulladdk gytij tese, sz6ll it6sa
tigyf6lszolg6lati feladatok
n6v:

V6rpalotai Ktizszolgiltat6 Nonprofit Kft.

szdkhely:

8100 V6rpalota, Feh6rvdri u. 7.

ad6sz6m:

t1943972-2-19

v6gzett tev6kenys6g:

vegyes hullad6k gytijtdse, sz6llit6sa, kezel6se
elkiil<initetten g,iij tott hul lad6k gyiij tdse, sz6l lit6sa
iigyfdl szolg6lati feladatok

Fogalmak:

Biohulladdk: a bioligiailag leboml6, kerti vagt parkbill szdrmazd hulladdk, haztartdsban, irodaban,
itteremben, nagtkereskedelmi, dtkeztetisi, venddgldtdipari ds kiskereskedelmi ldtesitmdnyben kdpzdd1
,llelmiszer- ds konyhai hulladek, valamint az dlelmiszer-feldolgozd ilzemekben kepzddd hasonl|
hulladdk..

Biot6giailag leboml6 hullad6k: minden szervesanyag-tartalmt hulladek, amely aerob vagy anaerob
riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rtve a biohullad6kot is.

Elkiiltinftett ryiijt6s: olyan gyiijt6s, amelynek sor6n a hullad6k6ramot a hullad6k fajtSja 6s jellege

-

adott esetben tipusa - szerint elktikinitik, lehet6v6 t6ve annak egyedi m6don tdrtdn6 kezel6s6t.

Elktiltinitetten ryiijttitt hullad6k: olyan hullad6k, amelyet fajta 6s jelleg - adott esetben tipus - szerint
a k6pzod6s hely6n a vegyes hullad6kt6l, illetve m6s fajtdjri, jellegii vagy tipusri hullad6kt6l elkrikinitve
gyiijtenek.
Embl6m6s zsdk: a Kozszolg6ltat6 6ltal dij ellen6ben biaositott, egy6ni log6val ell6tott zs6k, mely a
t<ibblethulladek elsz6llit6srlra szolgdl.

Epitdsi-bontrisi hultaddk: ipitisi-bontdsi hutladik: az epltett k)rnyezet alakitdsdrill
tdrvdny szerinti Lpitmeny ipitdsdbdl vagt bontdsdbdl szarmaz6 hulladdk
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,!s v,ldelmdrdl szdl6

Gyiijt6ed6ny: szabviiny (MSZ EN 840-1,-2,;3,-4-,5) mdretri ds kialakftisri, a K<izszolg6ltat6
jdrmtiveihez rendszeresftett hullad6kgytijt6 eddnyzet, hullad6kgyrijtb zsirk, valamint az elkiilonftett
hu I lad6k gyfijtds cdlj 6b6l tizem e ltetett eszkoz, berendez6s.
Hdztartdsi hulladik: a hdztartasban, idedrtve a lak6-, ildiilfl, vagt hdndgi hdzas ingatlanban, valamint
a hdztartdsokhoz tartozd kozos haszndlatil helyisegekben kdpzddd vegles ds elkiilanftetten gliijtdtt
hulladdk, amely magdban foglalja a papir- ds kartonpapir-, tiveg-, fdm- ds mfianyaghulladdkot,
biohulladdkot, fa- ds textilhulladdkot, csomagoldsi hulladdkot, elehromos ds elehronikus berendezdsek
hulladdkait, elem- ds akkumuldtorhulladdkot, tovdbbd a lomhulladdkot, igy killondsen o motracoknt ds

bitorokat.

gfrjnn hulladdk, amely a
jellegdben,
hasonl6, fg
a
haztartdsi
hulladdkhoz
kivill
kdpzddik,
ds
dsszetdteldben
hdztortason

Hdztartdsi hulladdkhoz hasonlf hulladdk: oz aveg/es, illetve elkulanircnen

killonosen a kiskereskedelembdl, kozigazgatdsb6l, oktatdsbdl, egdszsdgilgti szolgdltatdsokbdl,
szdllasaddsbhl, dtkeztetdsbdl, valamint egtdb hasonlf szolgdltatdsokb1l 6s tevdkenysdgekbfl szdrmazd
hulladdk.

Hullad6k: b6rmely anyag vagy t6rgy, amelytol birtokosa megv6lik, megv6lni sz6nd6kozik vagy
megv6lni kdteles.

itwdtellt, gyiijt6s6t,
elsz6llit6s6t, kezel6s6t, valamint a hulladdkgazd6lkodisi kdzszolg6ltatrissal 6rintett
hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny fenntarkis6t, iizemeltetds6t biztosit6, kdtelezo jelleggel igdnybe
veendo szolgiltat6s.

Hullad6kgazdilkodrlsi ktizszolg6ltatds:

a kdzszolg6ltatiis kordbe tartoz6 hullad6k

Hulladdkgazddlkodrisi kbazolgdltatdsi risztevikenysig: az a kdtelezd jelleggel igdnybe veendd
hulladdkgazddlkoddsi rdsztevdkenysdg, amely magdban foglalja az ingatlanhaszndld telepilldsi veg/es
ds elkillon{tetten g,tiijtott hulladdkdnak - ide nem drtve a gazddlkodi szervezet ingatlanhaszndli
hdztartdsi hulladdkhoz hasonld hulladdk rdszdt kdpezd elkillon[tetten gtfrjntt hulladdkdt -, valamint a
termdszetes szemdly ingatlanhaszndld lomtalanitds kordbe tartozf lomhulladdkdnak dtvdteldt, g,tiijtdsdt,
elszdll[tdsdt, elfikezeldsdt, kereskedelmdt ds kezeldsre trirtdnd dtaddsdt, idedrtve a hulladdkgazddlkoddsi
kozszolgdltatdssal drintett hulladdkgazddlkoddsi ldtesitmdnyfenntartdsdt ds ilzemeltetds,lt

Ingatlanhasznil6: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezeloje, valamint a t6rsashiz es

a

lak5sszovetkezet, aki (amely) a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s igdnybevdtel6re koteles ds akinek
( am e lynek) a kbzszolgbltat6 rende lkezdsdre 6l l.

Kezel6s: hasznosit6si vagy 6rtalmatlanit6si mriveletek, ide6rtve a hasznosft6st vagy 6rtalmatlanitist
megeloz6 elok6szitdst is.

Kieg6szft6 szolgiltatis:

a

kdzszolg5ltat6s ig6nybev6teldhez kapcsol6d6 egy6b kieg6szito

tevdkenysdgek (ed6nyzet b6rlet, mozgat6s stb.)

Koordinil6 szerv: a Hullad6kr6l sz6l6 t<irv6ny szerinti az illlami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat
ell6tas6ra ldtrehozott szervezet. A hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. sz. ttirv6ny szerint a 2016.
6prilis 1-j6t koveto teljesitdsek eset6n azhllam 6ltal alapitott Nemzeti Hullad6kgazdrilkod6si Koordin6l6
ds Vagyonkezelo Zrt. (NHKV Zrt.)
Kdzszolgdltatdsi teriilet: az Orszdgos Hulladdkgazddlkoddsi Kt)zszolgdltatdsi Terv dltal meghatdrozott
olyan, telepiildsi kozigazgatasi terillettel vagt terilletekkel egtdrtelmfren behatdrolhatd terillet, amelyre
vonatkozhan az onkormdnyzat hulladdkgazddlkoddsikdzszolgdltatasi szerzdddst kx\n,

Az a

hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolg6ltatrisi enged6llyel rendelkezo 6s a
hulladdkgazd6lkodisi kdzszolg6ltat6si tev6kenysdg minositds6rdl sz6l6 tOrvdny szerint minosftett
nonprofit gazdasigi t6rsasig, amely a teleptildsi dnkorm6nyzattal kdtdtt hulladdkgazd6lkodSsi
kozszolghltatAsi szerz6d6s alapjin hullad6kgazddlkod6si kdzszolgiltatrist l6t el.

Ktizszolgiltat6:

Ktizszolgiltat6i alvrillalkoz6: a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6 6ltal, a hullad6kgazd6lkodrlsi
kozszol96ltat6si szerzod6sben meg6llapitott hulladdkgazd6lkod6si kdzszol96ltat6si kdtelezettsdge
teljesitdse 6rdek6ben kozvetleniil ig6nybe vett nonprofit gazdas6gi t6rsas6g

LomhulladEk: az ingatlanhasznSl6t6l akdzszolgilltat6 6ltal a lomtalanitSs sor6n 6tvett olyan hdztartisi
hullad6k (pl.hlnatilsi berendez6si, felszerel6si trirgyak, eszkozdk 6s anyagok), amely a kdzszolg6ltat6s
keretdben rendszeresftett gyujt6ed6ny mdreteit meghaladja.
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Telepiilisi hulladik: a haztartdsi ds a hdztartdsi hulladdkhoz hasonli hulladdk, amely nem foglalja
magoban a termeldsbfll, a mezdgazdasdgbdl, az erddszetbdl, a haldszatbdl szdrmazd hulladdkot, a nem
kdzmiivel dsszegt{ijtdtt haztartdsi szennyvizet, a szennyvizhdlilzatbhl ds a szennyv[zkezelf mtivekbdl
szdrmazf hulladdkot, fgt killonosen a szennyv{ziszapot, tovdbbd az elhaszndlhdou jdrmiiveket, ds az
dp it d s i- b ontds i hull addko t.
UOtilO:
c

az

ingatlan-nyilv6ntart6sban tidtil6k6nt (tidiil66ptilet, h6tv6gi

h

z, apartman,

nyaral6,

s6nakhaz) felttintetett vagy ilyenkdnt felttintet6sre viir6 6pian6ny

Vegyes hullad6k: ahdnartisi 6s a hriztart6si hullad6khoz hasonl6 hulladdknak az a kiil<jnb6z6 fajt6jti
ds <isszet6telii hullad6kot tartalmaz6 r6sze, amelyet az elkiildnitetten gyfijttitt hullad6kt6l elt6r6 kiilon
gytij t6eddnyben gytijtenek.

Ztildhulladdk: kertben, vagt kertdszeti tevdkenysdg sordn kdpzddd ndvdnyi eredetfr hulladdk.
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l.

Az ASZF hat6lva. a Ktizszoleiltat6 szoleiltatdsainak ie6nvbev6tele
a) Jelen Altal6nos Szerz6ddsi Feltdtelek a Kdzszolgiltat6 6ltal a kozszolgiltat6si tertilet6n a helyi

dnkorm6nyzattal

vagy

dnkorm6nyzati t6rsulissal

kdtdtt

szerz6d6s alapjrin vfgzett

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiltatAsra, valamint a kieg6szito szolghltatilsokra vonatkoznak.

A Kdzszolgiiltato iital nyrijtott szolgriltat6sok tartalm6t, vdgz6sdnek felt6teleit a hulladdkr6l sz6l6
2012. 6vi CLXXXV. trirv6ny (tov6bbiakban Ht.), az egydb jogszab6lyok, kiilondsen a telepiildsi
<inkorm6nyzat kdztisztas6gr6l ds a hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltat6sr6l sz6l6 helyi rendelete,
valamint a kozszolg6ltatasi szerzod6st kiegdszit6 egyiittmtikdddsi meg6llapod6s egyiittesen

hatirozzameg.
b) A K6zszolgriltat6 ds az Ingatlanhasznil6 a szilmlilzilshoz szilksdges adatokat irrlsban egyedetik az
Ingatlanhaszn6l6 k6r6se ill. a Kozszolg6ltat6 megkeres6se nyom6n. Az adategye:ztet6sben mindk6t
fel koteles egytittmrik<idni. Amennyiben az Ingatlanhaszn6l6 a K<izszolg6ltat6 megkeresdsdre nem
reag6rl, rigy az jogosult a rendelkezdsre 6ll<i adatok alapj6n szilmlilzhst kezdemdnyezni a Koordin6l6
szerv 6ltal.

Az Ingatlanhaszn6l6 6s a Kdzszolg6ltat6 kozotti, a kozszolg6ltat6s ig6nybevdtelere

vonatkoz6
jogviszonyt, illetoleg az Ingatlanhaszn6l6 dijfizet6si kotelezettsdget az ingatlanhaszn6l6i minos6g,

illet6leg az

a teny hozza ldtre, hogy az

ingatlan hulladdkszillftasi kozszolg6ltat6ssal ell6tott

teleptildsr6szen fekszik ds Kozszolgdltato a kozszolg6ltat6s ell6t6s6hoz rendszeresen rendelkezdsre

ell.
c) A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatasi feladatok ell6t6s66rtjir6 kdzszolghltatilsi dij beszed6sdre
(tirit6si dij) a Hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. sz. tdrv6ny szerint a2016.6prilis l-6t koveto
teljesitdsek esetdn az 6llam 6ltal alapitott Koordin6l6 szerv jogosult. A hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgiitatfusb6l szirmaz6 dijh6tral6k kezel6s6re a Koordin6l6 szerv jogosult, a behajt6si folyamat
ti$6korta6 jelleggel szerepel az ASZF-ben.

d) Az Ingatlanhaszn6l6 6ltal a szillit6si rend szerint elsz6llit6s cdljdb6l kihelyezett, kdzszolg6ltat6s
ktirdbe tartozo hullad6k a Kdzszolgiltat6 6ltali birtokbav6tellel a Koordin6l6 szerv tulajdon6ba keriil.

2.

A Felek alaovet6

6s kiitelezetts6sei

2.1. A Kdzszolgdltat6 ktitelezetts6gei a ktizszolgiltatris kdr6ben
2.1.1. A Kdzszolg6ltat6 feladata a kdrnyezetv6delmi eloir6sok meglart6sa mellett a mindenkor
hat6lyos jogszabd'lyokban foglaltaknak megfeleloen, a helyi rendeletben eloirt sz6llitrisi
rend szerint a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s folyamatossig6nak biztosit6s6val a
telepiildsi hulladdk Ingatlanhaszn6l6kt6l tdrtdn6 6tv6tele, gyrijtdse, elsz6llit6sa, illewe a
hullad6k j ogszabrllyoknak megfelel6 keze16se.
2.1.2.

A

KdzszolgSltat6 6ltal kdtelez6en

(a

kdzszolg6ltat6si

dij

ellendben) nyijtott

szolg6ltat6sok:

A hullad6ksz6llit6s telepiil6senk6nti

speci6lis feltdteleit a helyi onkorm6nyzatok
rendeletei szabillyozzilk A Kdzszolg6ltat6 6ltal nyujtott al6bbi szolg6ltat6sok kdztil az
Ingatlanhaszn6l6 a Kdzszolg6ltat6 6s a helyi dnkorminyzat meg6llapod6s6ban rogzitett
szol giltatisok ig6nybev6tel6re jogosult:

A telepiil6si hullad6k sz{llftrisa jellemz6en zilrt, szabvilny hulladdkgyrijt6 eddnyb6l
tort6nik a teleptil6si dnkorm6nyzat rendelet6ben meghatirozott tdrfogat 6s srilyhat6rig,
ennek hi6ny6ban az 6.2 pontban megjelolt adatok az irhnyadoak. Azon teleptil6seken,
ahol a K6zszolg6ltat6 napt6ri 6vre vonatkoz6 matric6t rendszeresit, ott a hulladdk
elsz6llitris6nak feltdtele az 6rvdnyes matrica rytijt6ed6nyre tcirtdno felragaszt6sa. A
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Kozszolg6ltat6 6ltal az Ingatlanhaszn6l6 rdszdre megkiilddtt ed6nyazonosit6 matrica
hullad6kgytijt6 eddnyre tort6n6 felragasztasa az Ingatlanhaszn6l6 kciteless6ge.
Avegyeshulladdksz6llit6sigyakorisigatekintet6ben a13l20l7.(VL l2.)EMMIrendelet
l. mell6klete az irinyad6.

1)

A hdztartisi hullad6k elszillitdsa:
- z6rt, szabv6ny hullad6kgyrijto ed6nybol

- tidtil6 eset6n zdrt, szabvtny hullad6kgyfijt6 eddny vagy megfelel6 teherbir6sir,
maximum az Ingatlanhaszn6l6 6ltal v6lasAott ds a szfumlirzis alapjitkdpezo ed6ny
tirtartalm6val megegyezo, az Ingatlanhaszn6l6 6ltal beszerzett zsdkb6l

a

Kdzszolg6ltat6 6ltal biztositott matric6val ell6tva, azt felragasztv a
tdrtdnik az iirmdrettel ar6nyos sflyhatarig.

2) A ztildhullad6k

szhllithsa az <inkorm6nyzati rendeletben leirtak alapj6n tort6nik az
abban meghat6rozott feltdtelek mellett. Amennyiben az dnkorm irrryzati rendelet
m6sk6nt nem rendelkezik, az al6bbi szab6lyok az ir6nyad6k:

Az Ingatlanhaszn6l6 megfelel6 teherbir6sfi, legfeljebb 110 liter tirtartalmri, 6ltala
beszerzett zs6kban helyezheti ki a zdldhullad6kot l5 kg s0lyhatarig. Ag, nyesed6k,
sz6l6vesszo stb. esetdn maximum 50 cm 6trndr6jri 6s 70 cm hosszts6gf osszekotott
k<iteget keszit az Ingatlanhaszn6l6. Azon teleptil6seken, ahol a z<lldhullad6k sz6llit6sa
dvi I vagy 2 alkalommal val6sul meg, a Kdzszolg6ltat6 jekilds n6lkiili, maximum 1 l0

liter tirtartalmri zs6kban vagy maximum 50 cm 6trn6rojri 6s 70 cm

hosszris6gir

osszekdtott kdteg form6j6ban sz6llitja el a hullad6kot maximum 1 m3 mennyisdgben
alkalmank6nt.

A

Kcizszolg6ltat6 -amennyiben

az

dnkorm6nyzattal kdtdtt egytittmiikdd6si

meg6llapod6sa vagy a ktizszolg6ltat6si szerz6d6s arra vonatkoz6 kit6telt szab

-

a

kcizszolg6ltat6si dij megfizet6se esetdn el6re meghati{rozott szimir matric6t
(zdldmatrica) biaosit az Ingatlanhaszn6l6 r6sz6re, melynek zsiikra vagy kotegre val6
felragaszt6sa igazolja a szolgiltatfus ig6nybev6tel6nek jogoss6g6t. A matrica csak a

rajta szerepl6 drv6nyess6gi iddn beliil 6s az azon feltiintetett m6retri hullad6kokra
hasznilhat6 fel.
3.) Ttibblet hullad6k elszillitdsa:

Az Ingatlanhaszn6l6 6ltalhasznitlt 6s a szdmli.zds alapjiul szolg6l6 ed6nyt meghalad6
mennyisdgti hartartd;si hulladdk elsz6llitdsa a K<izszol gilltat6 feladata az
lngatlanhaszn6l6 kiildn dijfizetdse mellett. A szolg6ltat6s a Kdzszolg6ltat6 Sltal
forgalmazott zs6k igdnybev6teldvel tdrtdnik.

A

Kdzszolg6ltat6 6ltal a kdzszolg6ltat6s keret6ben biaositott z<ildmatric6k
felhaszn6l6s6val elsz6llitand6 mennyisdget meghalad6 zdldhulladdkot a

Kdzszolg6ltat6 - a mindenkor hat6lyos onkorm6nyzati rendelet fiiggvdnydben - a t6le
v6sr{rolt embl6m6s zs6kban vagy a 2. pontban el6kdszitettek szerint, kiilon
megv6srirolt zdldmatric6val ell6tva - a zrildhulladdk sz6llit6si napokon elsz6llitja.
4.) Elkiiltinitett (szelektiv) hullad6kwiiit6s

A Kozszolg6ltat6 minden teleptil6s csal6di hizas 6vezet6ben hazhozmend elktilonitett
gytijtdst vegez. A t6rsashazas ovezetekben a h6zhoz men6 gytijt6s helyett szigetes
gyrijtds is alkalmazhat6. Az Ingatlanhaszn6l6 kdteles a hullad6k6t elktilonftetten
gytijteni, 6s an mag6nszemdly eset6n a KdzszolgSltat6nak 6tadni. A vegyes
hullad6kok kdze az elkiil6nitetten gyiijthet6 anyagok nem helyezhet6k el.
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a.) Az elkiiltinitetten syiiittitt anyasok (tiszta csomaeoldsi mfianyas 6s panir)
h{zhoz men6 wffit6se:

A

szrlllit6si napt6rban meghatSrozott sz6llft6si napokon t6rtdnik a szolg6ltat6s. A
hinhoz men6 szelektiv hullad6kszrlllftrlsi szolg6ltat6s keretdn beliil korl6tozrls n6lkiili
mennyis6gben, vegyesen, ugyanabban a gyrijt6zs6kban kihelyezhetok az al6bbi
hulladdkok:
mrianyag iiditos, 6sv6nyvizes PET palackok, mtianyag kozmetikai ds tisztit6szeres
flakonok, f6li6k, bev6s6rl6 szatyrok, zacsk6k, fdm italosdoboz (tiditos, scirris), illetve

konzervdoboz, t6bbr6tegii italos (tejes, gyiimdlcsleves) kartondobozok 6s a
papirhullad6k (papir csomagol6si hullad6k (karton), kozmetikai 6s 6lelmiszerek
kartondobozai [js6gok, sz6r6lapok, irodai papfr, g6ppapfr, papirzacsk6, kdnyv)
b.) Csomasolisi iivee hullad6kok (italos tives. bef6ttes tivee) szelektfv sviiit6se
Csomagol6si tiveg hulladdkot (italos iiveget 6s befoues iiveget, bdbi6teles iiveg) az

erre kijelolt gytijt6szigeten, gyrijt6ponton, hullad6kudvarban lehet elhelyezni,
valamint hinhozmeno hullad6ksz6llit6si szolg6ltat6s keret6n beliil, korlStoz6s ndlkiili
mennyis6gben kertil elszdllit6sra. A csomagol6si tiveg hulladdkottartalmazo szelektfv
gyrijt6eddnybe nem dobhat6 ablaktiveg, tiikdr, villanykorte, ho6ll6 tivegtSl, szemiiveg,
neoncs6, gy6gyszeres tivegek, aut6iiveg, f6nycso, izzolfimpa, z6r6kupak, porcel6n,
ker6mia, szennyezett tiveg, egy6b 6sszet6tehi hulladdk. A gytijtozs6kbankizirolagaz
6p, tiszta, egdsz tiveget lehet gytijteni 6s kihelyezni.

5.) Lomtalanft6s: A K<izszolg6ltato 6s a helyi onkorm6nyzat, illetve azok t6rsul6sa
kozdtt l6trejdu kozszolg6ltat6si szerzoddsben, az onkorm6nyzattal kdtdtt egyiittmtikod6si
meg6llapod6sban foglaltak, valamint a mindenkor hat6lyos rinkorm6nyzati rendelet
szerint, de 6vi minimum I alkalommal, elore eryeztetett sz6llitisi napon biztositott az
al6bbiak lehet6s6gek valamelyik6vel

-

:

azingatlan elotti kdaertiletr6l t6rtdn6 elsz6llitris form6j6ban, vagy

- az dnkormLnyzat 6ltal kijeldlt gytijt6pontr6l t6rt6no sz6llit6s form6j6ban, vagy

- egydnileg ,,hilzhoz men6 jelleggel", a kdzszolgiltat6n6l t<irtdn6 el6zetes bejelentdst 6s
idopontegyeztetdst kovet6en, mely sor6n a kdzszolg6ltat6 6ltal felaj6nlott idopontokb6l
v5laszthat az ingatlanhaszn6l6. A bejelentkezds minden 6v janu6r 2. ds szeptember 30.
kbzdtt lehetsdges. K6s6bbi megkeres6s esetdn m6r csak az esetlegesen felszabadul6
id6pont alapj6n biaositott a szolgiitatbs ig6nybev6tele. Az adott 6vben fel nem haszn6lt
szolgiltat6s a kdvetkezo 6vre nem vihet6 6t.
egyeztetett idopontban az ingatlan elotti kdzteriiletr6l tort6no lom sz6llit6s
esetdn az Ingatlantulajdonos a lomokat csak az egyeztetett napot megel6zo napon a helyi

Az elore

rendeletben foglaltaknak megfelel6 idoszakban 6s feltdtelekkel helyezheti ki olyan
m6don, hogy a kihelyezett hulladdk a gyalogos 6s gdpjrlrmii forgalmat ne akad6lyozza. A
kozszolg6ltat6si dij ellen6ben a Iomtalanit5skor ingatlanonk6nt 6s alkalmankdnt
maximum 3 m3 lomhulladdk keriil elsz6llit6sra.

A

lomtalanitds id6pontj6t6l elt6ro idopontban, illetoleg a 3 m3 mennyis6g felett
kihelyezett lomhullad6k ktildn megrendel6sre, kiilon dijfizet6s ellen6ben kertil
elszAllitrisra.

A lomtalanitSskor nem kertil elsz6llitrisra vesz6lyes hulladdk (olaj, festdk, akkumulStor,
stb.), bontott g6pj6rmii karosszdria, teheraut6- 6s traktor gumikdpeny, dpitdsi-bont6si
hullad6k, hlztartdsi hullad6k, zoldhullad6k (6gnyesed6k, szolovesszo, stb.), kdzi erovel
nem rakodhat6 tulsrilyos (50 kg-n6l srilyosabb), vagy tulmdretes (valamelyik hossza
meghaladja

a2 metert) hulladdk.
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A

lomtalanit6s a Krjzszolgiltat6sba bevont teriileten azon lakoss6gi tigyfelek r6szdre
biztositott, akik a kdzszolg6ltat6s igdnybev6tel6re kdtelezettek 6s dijh6traldkkal nem
rendelkeznek.

2.1.3. A K<izszolg6ltat6 kdteles a gytijt6eddny iirit6s6t a t6le elv6rhat6 gondoss6ggal elvdgezni
ds az iirit6s soritn elsz6r6dott hullad6k dsszetakarit6s6r6l gondoskodni, ez a kdtelezetts6g
nem terjed ki a gytijtdeddny melld, nem szab6lyos m6don elhelyezett hullad6kb6l eredo
szennyezdsre.

2.1.4.

A

Kdzszolg6ltat6 koteles az 6lland6an lakott ingatlanok rdsz&e a hulladdkszbllitirsi
szolgiltat6s egyes elemeinek igdnybev6tel6re jogosit6 matric6t az Ingatlanhaszn6l6
r6szdre megktildeni.

2.1.5.A hullad6kgytijt6si napok 6thelyezdsdr6l vagy egydb l6nyeges, a szolg6ltat6st drinto
v6ltoz6sr6l a Kcizszolg6ltat6 koteles egyeztetni a helyi dnkorm6nyzattal, ill. a lakossigot
koteles a helyben szok6sos m6don thjdkoztatni.
2.1.6. Amennyiben a Ktizszolg6ltat6 bizonyos id6j6r6si kdrtilmdnyek vagy mtiszaki probl6m6k
miatt, ill. reklam6ci6k alapj6n bizonyitottan nem tett eleget sz6llit6si kotelezetts6gdnek,
tgy koteles a kovetkez6 gyiijt6si napon az ingatlanhaszn6l6 6ltal haszn6lt ed6ny m6ret6vel
6s darabszrim6val megegyez6, tobblethullad6kot tartalmaz6 (nem embldm6s) zsakokat is

elsz6llitani.
2.1.7.

A

Kdzszolg6ltat6 a fogyasz6v6delemr6l sz6l6 1997. 6vi CLV. tdrvdnyben foglaltak
szerint tigyf6lszolg6latot kdteles mtikddtetni. E tiirv6ny szerint az tgyfllszolg6lat(ok)
el6rhet6sdgdr6l, nyitvatart6s6r6l a honlapj6n kciteles aktu6lis thjekoztatist adni.

2.2. A Ktizszolg6ltat6 6ltal nyrijtott,
szolgiltatrisok
A K<izszolg6ltat6 ktildn meg6llapod6s

- a

a

ktizszolgiltatds ktir6be nem tartoz6 kieg6szit6

6s t6ritds ellendben

k<izszolg6ltat6shoz sztiks6ges eddnyzetet

tartalmazzaazedenyzetrendelkezdsre

biaositja (az ed6nyzetb6rlet dija

6ll6s6nak, csereed6ny biztosit6sanak 6s dvi egy

alkalommal tortdn6 fert6tlenito mos6s6nak a dij6t),

-

azeddnyzett6rolSsi helye 6s tiritdsi helye kdzotti ed6nyzetmozgatistelv6gzi.

2.2. A Ktizszolgdltat6 jogai:
2.2.1.A K<izszolg6ltat6 jogosult vizsg6lni, hogy az Ingatlanhaszn6l6 a kdzszolg6ltatist a fel6
szhmli.z,is alapj6ul szolg6l6 paramdterek, feltdtelek, valamint a hat6lyos jogszab6lyokban
eloirt m6don ds cdlra veszi-e ig6nybe.
2.2.2.A K<izszolg6ltat6 nem kdteles a hulladdk elsz6llit6s6ra mindaddig, amig a sz6llit6s al6bbi
feltdtelei nem biztositottak:

- a kdzszolg6ltat6si

szerzoddsben, ennek hi6ny6ban az onkorm6nyzati rendeletben
meghat6rozottakt6l eltdr6 gytijtoeddnyben vagy zs6kban trirt6n6 kihelyez6s eset6n,

-

ha a gytijt6eddnyben a 6.1 pontban felsorolt anyag kertilt elhelyezdsre, illetve a 6.2
pontban felsorolt szabviiny gyiijt6eddnyben elhelyezett hullad6k sitlyaazou felttintetett
sfi

-

lyhatrirt me ghaladj a,

ha a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a gyiijt6eddny mozgat6sakor
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (pl. nem lezrirt fedelti, illewe sdriilt gyiijtoeddny),
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a

-

ha a gytijtoed6ny krirtil szab6lytalanul (nem a tobblethulladdk elsz6llft6s6ra szolgril6

embl6m6s zs6kban), vagy annak mozgat6s6t
tdbblethulladdk keriilt kihelyez6sre,

-

6s tiritdsdt akadiiyozo

m6don

amennyiben KdzszolgSltat6 6ltal biztositott szillitrisrajogosit6 ed6nyazonosit6 matrica

n6lktil kertil

a

tobblethul laddk

el

hullad6k kihelyez6sre, v&gy adott esetben nem rendelkezik
szill

it 6sir a szolgitl6 embl6m6s zs6kkal,

-

amennyiben a hulladdk nem a szdllitrisi rendben foglaltaknak megfelel6en (id6ben,
helyen 6s m6don) kertl kihelyezflsre,

-

ahol a szelektiv hulladdkgyrijtds biztositott, az Ingatlanhaszn6l6 a szelektiv hullad6kok
kdzd vegyes hulladdkot, a vegyes hullad6k kdzd szelektiv hullad6kot rak,

-

helyi dnkorm6nyzat nem biztositja a hullad6ksz6llit6 j6rmrivek sz6m6ra a megfelelo
ritviszonyokat, megkdzelithetos6get, ds emiatt a hulladdk elsz6llit6sa nem lehetsdges,

-

jogszabrilyban eloirt egy6b esetben.

a

2.2.3. A Kdzszolg6ltat6 jogosult a szerz6d6s teljesit6se soran Alv6llalkoz6 bevon6s6ra.

2.2.4.Kdzszolg6ltat6

-

az Ingatlanhasznil6 tulajdoniban levo szabv6ny min6segri (anyagri ds mdretti)
eddnyek esetdben a 10 dvesn6l id6sebb ed6nyekre, valamint az ingatlanhaszn6l6
rlltal tanris ftott, nem rendeltet6ss zeri hasznhlatb6l eredo k6rokdrt

-

azanyagelf6radisravisszavezethetd krirokdrt

a felel6ssd g et

kizttrja.

Kdzszolg6ltat6 a nem szabv6nyos (igy ktliintisen a I l0 l-es) gytijt6eddnyzetben keletkezett
k6rok6rt - a szind6kosan okozott k6rokoz6st ide nem 6rrve - a felel6ssdgetkizerja.

2.3. Az Ingatlanhasznil6 kdtelezetts6gei

2.3.1.A2 Ingatlanhaszn6l6 kdteles

a

telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re szervezett

kdzszolgilltatAst ig6nybe venni 6s a hullad6ksz6llit6si kdzszolgriltat6si dijat megfizetni

2.3.2.A kdzszolg6ltatasi dijat az Ingatlanhaszn6l6 koteles teljes egdszdben megfizetni,
fiiggetlentil att6l, hogy aszolgirltathst milyen m6rt6kben veszi ig6nybe. A Kdzszolg6ltat6
az onkorm6nyzati rendeletben meghatirozott kedvezmdnyeket, mentessdgeket kdteles
figyelembe venni, amennyiben annak felt6telei az Ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben
fenndllnak.
2.3.3.A2 ingatlan Ingatlanhaszn6l6ja kdteles a szolgdltatris ig6nybevdtel6hez MSZ EN 840-1,2,-3,-4-,5 szabv6ny szerinti, hullad6kgyrijt6 ed6nnyel rendelkezni, annak tiszt6ntart6srlr6l
ds - amennyiben sztiks6ges - cser6jdr6l gondoskodni.

a kozszolg6ltatris igdnybev6tel6nek megkezd6sekor
L-es gyrijt6ed6nyzettel rendelkezik, a gyiijt6ed6nyzetet -

2.3.4. Amennyiben az Ingatlanhaszn6l6

(szerz6ddskdt6skor)

ll0

legk6s6bb annak haszn6lhatatlann6 v6l6sakor - kdteles szabv6ny mdretti eddnyre cserdlni,
sorin a tov6bbiakban azt haszn6lni.

6s a kdzszolgr{ltatis igdnybevdtele

2.3.5.A2 Ingatlanhaszn6l6 kdteles a K<izszolg6ltat6 6ltal megktilddtt hullad6ksz6llit6si
szolg6ltat6s igdnybevdteldre jogosit6 matric6t a hullad6kgyrijt6 eddny eltls6 oldal6ra j6l
l6that6 helyre felragasztani, annak j6 6llapot6t meg6rizni. A matrica hi6ny6ban, illetve a
nem megfelel6 helyre elhelyezett (pl. kerit6sre, postal6d6ra ragasztott) matrica eset6n a
K<izszolg6ltat6 a2.3.l pontban foglaltak szerint j6r el.
2.3.6.A2Ingatlanhaszn6l6 az ingatlan6n rendszeresen keletkez6 hlnartilsi hulladdkot a2.1.2.
pontban foglaltak szerint kdteles a sz6llit6si napt6rban megjeldlt sz6llit6si napon reggel 6
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6r6t6l a K6zszolg6ltat6 rendelkezesdre bocs6tani oly m6don, hogy azt az ingatlana el6tti
kdzteriileten olyan, j6l l6that6 helyre helyezi, mely az id6j6r6si viszonyokt6l fi.iggetleniil
gyiijt6j6rattal megkdzelithet6 6s a gyalogos 6s g6pjr{rmri forgalmat nem akadilyozza.

.

2.3.7

Azon tertileten, ahol a Kdzszolg6ltat6 j6rmtiv6vel az ingatlanok nem kdzelithetok meg, a

Kozszolg6ltat6 6s a helyi <inkorm6nyzat gytijt6pontokat jel6l ki, amelyre
ingatlan tulajdonosai a kdpz6d<itt telepiildsi hulladdkukat elhelyezhetik.

az lrintett

Az Ingatlanhaszn6l6 kciteles

2.3 .8.

-

a k6zszolg6ltat6s dij6t a Koordin6l6 szerv sz6mlaz6si titemterve szerint kibocs6tott
sz6ml6ban szerepl6 hat6ridoben kiegyenliteni.

- a

kiegdszito szolg6ltatr{sok dij6t K<izszolg6ltat6 sztmli.r;isi iitemterve szerint

kibocs6tott szriml5ban szereplo hatriridoben kiegyenliteni. Kdsedelmes fizetds esetdn a
Kozszolg6ltat6 k6sedelmi kamatot, valamint a fizet6si felsz6lit6ssal kapcsolatosan
fe lmerti lt kd lts6 geit, m int tigykezel6s i dij at j ogosult fe sz6m itani.
r

A

szimla kiegyenlit6se akkor teljestil, amikor a sz6ml6n meghatlrozott osszeget

a

K<izszolg6ltat6, illetve a Koordin6l6 szerv sziunl6j6n j6v6irj6k.
2.3.9.

Az

Ingatlanhaszn6l6t

a

Kdzszolgiitat6 tdjdkoztatja arr6l, hogy

a

kiegdszit6

szolg6ltatrisokhoz kapcsol6d6 sziml6k milyen rendszeress6ggel, milyen id6pontban
kertlnek kibocs6t6sra. Ha a sziimla valamely okn6l fogva nem keriil az Ingatlanhaszn6l6
birtok6ba, tgy kdteles a Kcizszolg6ltat6nak ezt jelezni: nem hivatkozhat arra, hogy
fizetdse azdrtmaradt el, mivel a szitmlanem keriilt a birtok6ba.

2.3.10.A2 Ingatlanhaszn6l6 nem tagadhatja meg a dij fizet6s6t, ha a K6zszolg6ltat6 a
k<izszolg6ltat6st, illetve az eddnyzetet az lngatlanhasznil6 r6sz6re felajdnlotta, illetve
rendelkez6sre 6ll, fiiggetlentil att6l, hogy az Ingatlanhaszn6l6 milyen m6rt6kben veszi azt
ig6nybe.

2.3.ll.Az Ingatlanhaszndl6t terhelo kozszolg6ltat6si dijh6tral6k 6s az azzal
meg6llapitott kdsedelmi kamat, valamint
behajtand6 koztartoz6snak m in6siilnek.

a

cisszefiiggdsben

behajt6s egy6b kdlts6gei ad6k m6djara

2.3.l2.Kozds tulajdonban 6116 ingatlan eset6ben az egy h6ztart6sban 6letvitelszenien 6lo
tulajdonosok, a kozos haszn6latban 6116 ingatlan eset6ben az 6letvitelszeriien dlo
haszn6l6k, illetve birtokosok feleloss6ge a krizszolg6ltat6si dij megfizetdsd6rt
egyetemleges.

2.3.13.A2 ingatlan jellegdben, haszn6lat6ban, ingatlanhaszn6l6, tulajdonos szemdlydben
bekovetkezett v6ltoz6st a kor6bbi 6s az [j haszn6l6, tulajdonos k<iteles a Kcizszolg6ltat6
feld - a helyi dnkormdnyzat rendeletdnek elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban - l5 napon beltil

bejelenteni av6ltoz6s t6ny6t igazol6 hivatalos dokumentum bemutat6s6val. Amennyiben
erre vonatkoz6an a helyi tinkorm6nyzati rendelet vagy kdzszolg6ltat6si szerz6d6s
m6sk6pp rendelkezik, igy u abban foglaltak az irilnyadok.

2,4. Az Ingatlanhaszndl6 jogai

2.4.1.A2 Ingatlanhaszn6l6 jogosult (6s kriteles)

a

hullad6kszr{llit6si k6zszolg6ltat6s

ig6nybevdtelere a 2.1.2 pontban rdszletezettek szerint.

2.4.2.A2Ingatlanhaszn6l6 jogosult az ingatlanon k6pz6d(5hhnartdsi ds elktildnitetten gyiijton

(szelektiv) hullad6kot tartalmaz6 gyrijt6ed6nyt, illewe zsiikot a 2.1.2 pontban
meghatarozottak szerint a sz6llitr{s napj6t megel6zo napon a helyi rendeletben
me ghatir o zott i do szak b an elszilllitis c 6 lj 6b6 I a kdaerii etre k ihe lyezni .
I
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2.4.3.42 Ingatlanhaszn6l6 jogosult a 2.1.2 pont 5. pontban meghatiirozott alkalommal a
feleslegessd vfllthtilari'J;si eszk<izdket, berendez6sitirgyakat - egyes elektronikai cikkek
kiv6tel6vel (pl. htit6szekrdny, fagyasztol6da, k6pcsdves televizi6) - a lomtalanftrls keret6n
beltil a Kdzszolg6ltatoreszere a2.1.2 pontban rogzitettek szerint tdritdsmentesen 6tadni.

2.4.4.42 Ingatlanhaszn6l6 jogosult saj6t adatair6l inform6ci6t, thjekoztathst kdrni. Bovebb
t6jdkoztatris az adatkezeldssel kapcsolatban az Adatvedelmi T6jdkoztat6ban tal6lhat6,
amely el6rhet6 a www.deponia.hu honlapon, tov6bbri azigyfelszolg6lati irod6kban.
2.4.5.A2Ingatlanhaszn6l6 jogosult Fogyaszt6vddelmitv. alapj6n a fogyaszt6t megilleto jogok

gyakorliis6ra, kiildndsen a kdzszolgiltat6ssal kapcsolatos 6szrev6telek, panaszok
megt6tel6re, azok 6rdemi kivizsg6i6s6nak k6r6sdre, illetve a vizsgrilat eredmdny6rol
m egfe le

3.

I

o thjekoztatAsr a.

Kies6szit6 szoleiltatdsok sz6ml6zisa. fizet6si m6dok

3.1. A szfumli.zds a Kdzszolg6ltato sztmlia6si rendjdnek megfelel6en id6szakokra bontva tort6nik
A sz6mla fizetdsi hat6rideje a megkiildtitt sz6ml6n keriil feltiintet6sre.
3.2. Ingatlanhaszn6l6 aszlmlaellen6rtdkdt azalitbbi fizetdsi m6dokkal egyenlftheti ki:
3.2.1.Postai csekk: A sz6mla kiegyenlit6se akkor teljesiil, amikor a sziml6n meghat6rozott
6s sze g a Kozszo I g6ltat6 sziml6j6ra me gdrkezik.

3.2.2.Csoportos beszed6s:

az

lngatlanhaszndl6

6ltal

szimlavezet6 pdnzintdzetdndl

kezdem 6nye zett megbiz6s alapj an.

Csoportos beszed6ssel tdrt6n6 fizet6sre att6l a napt6l kezd6doen van lehetos6g, amikor az
en6l sz6l6 banki 6rtesitds a Kdzszolgdltat6hoz be6rkezik. Az 6rtesit6s be6rkez6sdig az
Ingatlanhaszn6l6 a dijat postai csekken tudja befizetni.
Ha az aktuilis sz6mla kibocs6tris6i g azlngatlanhaszn6l6 vagy a penzintezet nem 6rtesiti a
Kdzszolg6ltat6t a megbizisi szerz6d6s megsztintet6s6r6l vagy felfiiggesztdsdr6l ill. an6l,

hogy

a

megbiz6s fedezethi6ny vagy egydb

ok miatt nem teljesitheto, akkor

az

Ingatlanhaszn6l6nak a k6zbesitett szitmla alapj6n kell gondoskodnia a hat6rid6re t6rt6n6

kiegyenlit6sr6l.

A Kdzszolgiltat6 egy alkalommal kfsdrli

meg az Ingatlanhaszn6l6 foly6szdml6jitr6l a

szolg6ltatis ellen6rt6k6nek beszed6s6t.

3.2.3.Banki 6tutal6s: Az 6tutal6sos fizetdsi m6d v6laszt6sa eset6n az utal6shoz sziiks6ges
adatokat a K6zszolg6ltat6 szimla megktild6s6vel bocs6tja az Ingatlanhasznill6
rendelkezds6re. A szrimla kiegyenlitdse akkor teljestil, amikor a szilmliln meghat6rozott
6 s s ze get a Kdzszolgiltat6 sz6m I 6j 6n j 6v 6irj 6k.
3.2.4.Hizip1nztdribefizet6s: az Ingatlanhaszn6l6 csak aKi5zszolgiltat6 6ltal mir szhmlilzott
dijait rendezheti a p6nzt6rban.
3.3. Ingatlanhaszn6l6 rdszletfrzetesre, ill. fizetdsi halad6kra vonatkoz6 kdrelm6t ir6sban - lev6lben, email-ben - nyfjthatja be tigyf6lszolg6lati teriilet szerint a Kozszolg6ltat6 szdkhelye szerinti postaill. e-mailcimre.
3.4. Kdvetel6skezel6s kiegdszit6 szolg6ltat6sok esetdn:

Az Ingatlanhaszn6l6 hozzhjilrulisht adja, hogy amennyiben a Kdzszolg6ltat6val szembeni fizetdsi
kdtelezetts6gdt nem szerz6d6sszertien teljesiti €s a Kdzszolg6ltat6 az Ingatlanhaszn6l6val szembeni
koveteldse behajtisa 6rdek6ben kdveteldskezel6 cegetvagyjogi kdpviselot vesz igdnybe, fgy azok
a mindenkor hatiilyos Adatv6delmi Titjdkortat6 szerint, az abban foglalt k6rben, c6lb6l ds m6don
kezelj6k az Ingatlanhaszn6l6 adatait. adatkezel6sre.
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4.

A szoleiltatis m6dositisa. sziineteltet6se
4.1.

A

hulladdksz6llit6si k<izszolg6ltat6s kdtelez6en ig6nybeveend6 szolg6ltatis, ezdrt aa az
Ingatlanhaszn6l6 - a helyi onkorm6nyzati rendelet elt6r6 rendelkez6se hiinySban - egyoldal0an
megsziintetni nem jogosult.

4.2. Az Ingatlanhasm6l6 szem6lydben be6ll6 v6ltoz6st a Kdzszolgdltat6nak be kell jelenteni a
2.4.13. pontban foglaltak szerint avilltozits bejelent6sdig fenn6ll6 dijak egyidejri rendez6sdvel.
Az adatok m6do s it6srih oz az alflbbi dokumentumokat sziiksdges bemutatni :

-

ingatlan ad6sv6tel eset6n: ingatlan adisvdteli szerzodds, foldhivatali bejegyzo
hatinozat, vagy 30 napn6l nem rdgebbi tulajdoni lap m6solat,

-

aj6nddkoz6s eset6n: aj6nd6kozdsi szerzSdds, foldhivatali bejegyzohathrozat, vagy 30
napn6l nem r6gebbitulajdoni lap m6solat,
6rdkl6s eset6n: halotti anyakdnyvi kivonat, vagyjoger6s hagyat6k6tad6 v6gz6s,

bdrleti szerz6d6s.

4.3.A2 Ingatlanhaszndl6 adataiban bekrivetkezptt v6ltozdst (pl. 6rtesitdsi cim v6ltoz6s)

a

- a helyi onkorm5nyzat rendelet6nek elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban - 15
napon beltil be kell jelenteni a v6ltoz6s t6nydt igazol6 dokumentumok bemutat6sSval.
Amennyiben a helyi dnkorm6nyzati rendelet m6s idopontot ir elo, tgy az a rendelkez6s az
iranyad6. A bejelent6s elmulaszt6s6nak ktivetkezm6nyeit az ingatlan tulajdonosa viseli; az
ebb6l ad6d6 anyagi kovetel6st a Kozszolg6ltat6 az ingatlan tulajdonos6n 6rv6nyesitheti.

Ktizszolg6ltat6nak

4.4. Sziineteltet6s: Felt6teleit, id6tartam6t 6s szab6lyait a mindenkor hat6lyos helyi dnkorm hnyzati
rendelet 6llapida meg. Amennyiben a rendelet sztineteltet6si lehetos6get biaosit, tgy a
bejelent6s a Kdzszolg6ltat6 rdsz6re minden esetben ir6sban kell tdrtdnjen. A sztineteltetett
ingatlant, vagy lak6egysdget a Kozszolg6ltat6 jogosult vizsg6lni. A K<izszolg6ltat6 a
sziineteltetds (haszn6laton kiviilis6g) tdnyszerii vizsg6lat6hoz a helyi rendeletben foglaltak
szerint kdrheti a viz-, villany elsz6mol6 szriml6k bemutat6s6t a lakatlans6g kezdetekor,
amennyiben ez dvkdzben megsziinik, rigy a megsztintet6ssel egy id6ben, de legk6s6bb minden
6v december 31. napj6ig. Amennyiben az elszitmol6 sz6ml6kon a termdszetes iizemeltet6shez

sz0ks6ges fogyaszt6st meghalad6 6rtdkek mertlnek fel, rigy a Kdzszolg6ltat6 jogosult
visszamenolegesen a sziineteltetds id6szakiira vonatkoz6an a ktilts6gekkel terhelt dijat
kisz6mlazni. Ha a helyi rendelet tgy hatiroz, akkor M egy 6vet meghalad6 sziineteltet6s eset6n
a kovetkez6 6vre a Kdzszolg6ltat6 fel6 ezt jelezni kell, minden t6rgy 6v januar 15. napjdig. A

sztineteltetds 6lland6an lakott lakiisra, lak6egysdgre k6rhet5. Az iidtil6ingatlanok,
tidtiloegys6gek eset6ben sziineteltetdsre nincs lehet6sdg, amennyiben err6l a helyi rendelet
elt6roen nem rendelkezik.

5.

Adatkezel6s. adatv6delem

5.1.

A

Kdzszolg6ltat6 ds az Alv6llalkoz6 az Ingatlanhaszn6l6 szem6lyes adatait az Eur6pai
Parlament ds a Tanics (EU) a termdszetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se
tekintet6ben tdrt6n6 v6delm6rol 6s az ilyen adatok szabad araml6s6r6l, valamint a 95l46tEK
rendelet hat6lyon kivtil helyezdsdrol sz6l6 20161679 Rendelet6vel (tov6bbiakban: ,,GDPR")

(tovibbiakban: ,,GDPR")

6s az

inform6ci6s <inrendelkez6si

jogr6l ds

az

inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. tdrv6ny rendelkezdseit figyelembe v6ve jogosult
nyilv6ntartani 6s kezelni.
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5.2.

A

term6szetes szemdly ingatlanhaszndl6 a Krizszolg6ltat6 felhivis6ra k<iteles megadni a
szemdlyes adatai kdziil a csal6di 6s ut6nev6t, sziiletdsi adatait (sziiletdsi ndv, sztiletdsi hely 6s
id6, anyja neve), cimdt (5lland6 lakhelydt, tartozkodisi 6s drtesitdsi helydt).

5.3. KozszolgSltat6 kdteles az adatkezeldsre vonatkozo tijekortat6t 6s szabdlyzatot az
ingatlanhaszn6l6k rdszdre eldrhetovd tenni, melyek megismerhet6k a Kcizszolgriltat6
tigyfelszolg6lati iroddiban, illetve azok honlapj6n.

5.4. A Kdzszolg6ltat6 a nyilv6ntartott szemdlyes adatokat kizirolag a kdzszolghltat6si feladatai
ell6t6s6val 6s jogai 6rv6nyesitdsdvel kapcsolatban haszn6lhatja fel, jogosulatlanoknak nem
tov6bbithatja, nem adhatja 6t, illetve a szemdlyes adatok v6delmdhez fuzodo jogok nem
sirtlhetnek. Tovribbi inform6ci6 a Kozszolg6ltat6 Adatkezeldsi Szab6lyzatiban tal6lhat6.

6,

EeY6b kikdt6sek
6.f

.

A gyiijtoed6nyben, illetve zsrikban nem helyezheto elolyan alyag(forr6 hamu, mar6 I mergezb
anyag,6llati tetem, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy robban6anyag, ko- 6s

dptilettormel6k, nagyobb terjedelmti,

sirlyri tirgy. stb.), amely veszelyezteti

a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 dolgoz6 6let6t, egdszs6gdt, testi dpsdgdt, vagy megrong6lhatja

a gytijt6 jrlrmtivet 6s annak berendezdseit. Tovrlbb6 nem helyezhet6 el a hulladdk kdzcitt
veszdlyes-, vagy kiikinleges kezeldst ig6nyl6 hullad6k.

6.2. Agyijt6eddnyzetbehelyezhet6 teleptildsihulladek maxim6lis
Ed6nytfpus
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6.3.

A

I
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srilya eddnytipusonkdnt:

240 literes

770 literes

I 100 literes

45

160

225

srilyhat6r betartils6val biztosithat6 a gytijtoed6ny ds a gyrijtdj6rmri miiszaki 6psdg6nek, a
ti szemdly zete test i 6p sd g6nek m e g 6v6s a

gytij t6j rirm

7.

A hullad6ksazdilkoddsi ktizszolsfltatissal kaocsolatos vit6k rendez6s6nek m6dia. feliisveleti
szervek. illetve el6rhet6s6eeik mesiel6l6se

Az Ingatlanhaszn6l6 a szolgiltatisokkal, dijreklam6ci6kkal kapcsolatos panaszitt az iigyfdlszolg6laton
sz6ban, ird,sban, lev6lben, e-mailben, telefaxon, telefonon jelentheti be. Amennyiben a Kozszolgrlltat6
az ingatlanhaszn6l6 r6sz6re elfogadhat6 villasrt nem tud adni, rigy a sz6ban, valamint telefonon tett
panasz6r6l jegyzokonyv k6sztil. A Kozszolg6ltat6 kdteles a panaszt azonnal nyilv6ntartiisba venni ds azt
15 napon beliil kivizsg6lni. A v6laszad6si hatririd6 helyszini vizsg6lat vagy valamely hat6s6g
megkeresdsdnek sztiks6gessdge esetdn egy alkalommal legfeljebb l5 nappal meghosszabbfthat6. A
v6laszad6si hat6rid6 meghosszabbit6s6r6l 6s annak indokrir6l a fogyaszt6t fr6sban, a vdlaszad6si
hatririd6 letelte elott trij6koaatni kell. Amennyiben a panasz 6rdemi kivizsg6l6sa nem val6sithat6 meg
az Ingatlanhaszn6l6 6ltal kdzolt inform6ci6k alapj6n, rigy K6zszolg6ltat6 jogosult tovibbi
inform6ci6kat, aliltitmaszt6 dokumentumokat bek6rni. Az Ingatlanhasznil6 egytittmrikoddsre kdtelezett.
Ha az ingatlanhaszn6l6 ezeket nem biztositja a Kdzszolgiltato 6ltal megadott re6lis hatriridoig, rigy a
Kozszolg6ltato az el6zetes drtesftds szerint a rendelkezdsre 6116 adatok alapj6n jogosult a reklam6ci6t

lezitmi.
Az Ingatlanhasznil6 a kozszolg6ltat6s nyfjt6s6val kapcsolatos vit6k rendez6se vdgett a K6zszolg6ltat6,
illetve Kozszolgdltatfi alvdllalkozd honlapj6n tal6lhat6 feliigyeleti szervekhez fordulhat.

8.

Uevf6lszoleilatok6sel6rhet6s6eek
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A Kdzszolg6ltat6 tdrekszikana, hogy az Ingatlanhaszndl6kat egyre jobb minos6gii szolg6ltat6ssal l6ssa
el, azok ig6nyeinek, elvrir6sainak szem el6tt tart6s6val.

Az igyfdlszolg6latok tev6kenysdgi korei

:

- lngatlanhasznil6k 6ltal bejelentett adatv6ltoz6sokkal kapcsolatos feladatok,
- szerz6d6sek kot6se, szerz6d6ses adatok m6dosit6sa,
- pdnztdr m tikridtet6se,
- 6ltal6nos t6j6koztat6s
- a Kdzszolgdltat6 tev6kenysdg6hez kapcsol6d6 panasztigyek kezel6se.

Az iigyfdlszolgillati irodak tigyf6lfogad6si hely6r6l 6s idej6r6l b6vebb

t6j6koztatds eldrheto a

www.deponia.hu honlapon.

9.

Szerz6d6ses felt6telek m6dositdsa

Az Sltal6nos szerz6ddsi felt6tel akkor v6lik a szerz6d6s rdszdv6, ha Kdzszolg6ltat6 lehet6v6 tette, hogy
az ingatlanhaszn6l6 tartalm6t a szerzoddskdt6st megel6zoen megismerje, 6s ha art az ingatlanhasznAl6
elfogadta.

Kiilcin

t6j 6koztatn

i kell az ingatlanhaszn6l 6t

-

arr6l az 6ltal6nos szerz6d6si feltdtelr6l, amely ldnyegesen elt6r a jogszab6lyokt6l vagy a szokSsos
szerzoddsi gyakorlatt6l, kivdve, ha megfelel a f'elek kdztitt kialakult gyakorlatnak.

-

arr6l az 6ltaL{nos szerzod6si feltdtelr6l is, amely elt6r a felek k<jz<itt kor6bban alkalmazott
feltdtelt6l.

Az ilyen feltetel akkor v6lik a szerzod6s reszdv6, ha azt a m6sik f6l a ktil<in t6j6koztat6st k<ivetoen
kifej ezetten

e

lfogadta.

A

Kdzszolg6ltat6 minden esetben koteles az ASZF-et egysdges szerkezetben foglalva a honlapjrl'n,
illetve az igyfelszolg6lati irod6iban k<izz6tenni. Az Ingatlanhaszn6l6 a, ASZE m6dosit6sar6l sz6l6

ir6sbeli drtesitdst kovet6en 8 napon beliiljelezheti a K<izszolg6ltat6 fel6, amennyiben a m6dosit6st vagy

annak valamely rendelkez6sdt nem fogadja el. Ennek hiany6ban

tgy kell tekinteni, hogy az

Ingatlanhaszn6l6 a m6dosit6st teljes egdsz6ben elfogadta.

10.

Josszabilvi ktirnvezet

A jelen 6ltal6nos szerzoddsi feltdtelekkel nem szab6lyozott k6rd6sekben az ingatlan fekvdse szerinti
teleptilds onkormdnyzat6nak vonatkoz6, a kdzszolg6ltat6s igdnybev6tel6nek szabillyait meg6llapft6
rendelete, a Polgari Tcirvdnykonyv (Ptk. 2013.6vi V. tdrv6ny), illetve a Hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. sz. torv6ny, a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesitds6nek r6szletes szab6lyait
rdgzito egy6b jogszab6lyi rendelkez6sek, ill. a Fogyaszt6v6delemr6l sz6l6 1997. 6vi CLV. tdrvdny
rendelkezdsei az ir6nyad6ak.
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