Közszolgáltatási szerződés
Konténeres szállítás (közület, gazdálkodó szervezet részére)
Mely létrejött egyrészről a
Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
5300 Karcag Villamos u. 109/2.
Adószám: 13925628-2-16
Bankfiók, számlaszám: OTP Bank Nyrt. Karcag, 11745073-29900480
Cégjegyzékszám: 16-09-009269
Képviselője: Balajti József ügyvezető
a továbbiakban: mint Közszolgáltató,másrészről
név: .................................................................................................................................................................................
székhely: .........................................................................................................................................................................
számlázási cím: ...............................................................................................................................................................
bankszámlaszám: ............................................................................................................................................................
cégjegyzékszám: .............................................................................................................................................................
képviselő: ........................................................................................................................................................................
képviselő telefonszáma: …................................................................. fax: …..................................................................
adószám: .........................................................................................................................................................................
mint Megrendelő között, az alábbi feltételekkel:
1. Megrendelő megrendeli a Közszolgáltatótól 20…................................. napjától meghatározatlan időre az
ingatlanon keletkezett kommunális szilárd hulladék elszállítását. Jelen szerződés kizárólag a kommunális
(háztartási) jellegű hulladékokra vonatkozik. Nem vonatkozik az egyéb ipari jellegű, valamint az építési
bontási hulladékok elszállítására.
2. Közszolgáltató vállalja, a fent megjelölt időponttól a szerződésben szereplő teljesítési helyen és megjelölt
mennyiségben a keletkezett szilárd kommunális hulladék gyűjtőedényből történő ürítését és ártalommentes
elhelyezését.
3. Közszolgáltató neve, számlázással kapcsolatos ügyfélszolgálati címe:
Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
5300 Karcag Villamos u. 109/2.
Közszolgáltató telefonszáma: 59/503-317, 59/503-318,
4. Teljesítés helye: ................................................................................................................................................
Közszolgáltatás kezdő napja: 20 ….................................................
5. A gyűjtőedény fajtája, űrtartalma:………………. m3 /…………db
6. Ürítés gyakorisága* - kihelyezett konténeres ürítéssel: heti egy alkalom, havi egy alkalom,
illetve igény szerint.
7. Keletkezett hulladék mennyisége: ………db …………. konténer /hét
8. Szállítási díj a mindenkor érvényes 36/2002. (XII.18.) Ök. rendelet melléklete szerint, valamint a
közszolgáltatási díjszabásra vonatkozó jogszabályok alapján a közszolgáltató díjtáblázata szerint.
9. Gyűjtőedény jogcíme*:
Saját tulajdon
Bérelt
10. Igényelt többletszolgáltatás*:
- gyűjtőedény mosatás, fertőtlenítés 5 m3-es konténer esetén…...........db/hó
11. Díjfizetés módja*:
- készpénzes, havi rendszerességgel számla alapján
- átutalásos, havi rendszerességgel számla alapján
12. A Megrendelő kötelezettségei:
- A megrendelő köteles a szerződésben meghatározott gyűjtőedények számában történő
minden évközi változást, a változástól számított 15 napon belül a Közszolgáltatónak
bejelenteni.

1

A gyűjtőedények tisztításáról, fertőtlenítéséről a Megrendelő köteles gondoskodni. A helyi
rendelet alapján kivételt képeznek ez alól a 2.500 literes és a 5.000 literes gyűjtőedények,
amelyeket minden év március 15-től október 15-ig terjedő időszakban havi egy alkalommal
külön díj ellenében a közszolgáltató köteles fertőtleníteni.
15. 15. A Közszolgáltató kötelezettségei:
Műszaki meghibásodás vagy egyéb objektív akadályok - pl.: rendkívüli időjárás-miatti szállítás esetén a
közszolgáltató a rendelkezésére álló eszközök sürgős kijavításáról gondoskodik és a hibaelhárítás után a
szállítás –soron kívüli - teljesítéséről haladéktalanul intézkedik.
16. A jelen szerződésben szereplő ingatlan tulajdonosa, használója köteles a Közszolgáltató részére a teljesített
közszolgáltatás alapján, /számla ellenében/ a közszolgáltatási díj megfizetésére Amennyiben díjhátralék
keletkezik, annak keletkezését követően 30 napon belül Közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos
(megrendelő) figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A
felszólítás eredménytelensége esetén Közszolgáltató jogi úton érvényesíti a követelését.
17. A szerződés módosítása, felmondása:
A szolgáltatás kötelező közszolgáltatás, ezért felmondására, szüneteltetésére a közszolgáltatásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
A megrendelő személyében beálló változást a Közszolgáltatónak 15 napon belül be kell jelenteni, a
változásig fennálló díjak egyidejű rendezésével. A megrendelő-változás bejelentés elmulasztásának
következményeiért a Megrendelő a felelős. A szüneteltetésre az 5/1999. (II.24.) Ök. rendelet rendelkezései az
irányadóak.
18. háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos hulladék,
ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a
lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot;
19. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a
háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló;
20. TILOS A GYŰJTŐEDÉNYBE RAKNI:
a. Veszélyes hulladékot pld: akkumulátor, sav, festék, szerves trágya, robbanóanyag, elektronikai
hulladékok, TV képcső.
b. Folyékony mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést végző, vagy más személyek életét, testi épségét, és a
szállító eszközök műszaki állapotát.
21. A gyűjtőedényben elhelyezhető szilárd kommunális hulladék súlya 5 m3-es zárt konténer esetén –maximum
600 kg, e fölött egyéb más kategóriába sorolandó a hulladék, melynek a díjtétele is más.
22. A gyűjtőedény szakszerű ürítése során történő megrongálódásáért a Közszolgáltató felel és gondoskodik a kár
megtérítéséről kijavítás vagy edénycsere útján.
23. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött, vagy
befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a
Megrendelő a Közszolgáltató felszólítására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Az
ilyen esetekben történő ürítések során a keletkező károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal!
24. Közszolgáltató a mindenkori árváltozás jogát fenntartja, melyről Megrendelőt értesíti.
25. A szállítás gyakoriságát helyi önkormányzati rendelet szabályozza.
26. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vállalkozási szerződésekre vonatkozó általános
szabályokat, illetve PTK rendelkezéseit kell alkalmazni.
27. Irányadó jogszabályok:
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
• 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
• 5/1999. (II.24.) „Ök” rendelet
• 36/2002 (XII.18.) „Ök” rendelet
28. A személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében a Közszolgáltató elkészítette Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatát, kijelölte belső adatvédelmi biztosát, akinek a neve és elérhetősége a szabályzattal
együtt megtekinthető az ügyfélszolgálati irodán. Tájékoztatjuk, hogy ezen szerződésben szereplő személyes
adatait a szerződés lejártát követően 1 évig kezeljük számla készítése céljából. Megrendelő nyilatkozza, hogy
aláírásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez.
-

Karcag, 20… ……….......………….hó……….nap

………………………………
Megrendelő

……………………………………..
Közszolgáltató

(A *-gal jelölt részeknél a megfelelő szerződéskötéskor aláhúzandó.)
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