DTKH Nonprofit Kft.
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS
Iktatószám1: ………………………………………………
Partnerkód1: ………………………………………………
amely létrejött egyrészről
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseli:

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti u. 65.
13-09-086647
12564392-2-13
Agatics Roland ügyvezető

mint közszolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről
Név: ………………………………………………………………………………………………………………….…….
Székhely cím: ……………………...………………………………………………………………………………………
Levelezési cím:……………………………………………………………………………………………………………..
Felhasználási hely címe:…………………………………………………...………………………..………………..…...
Adószám: ………………………………………………………………………………………………………….…….…
Cégjegyzék szám:………………………………………………………………………………………………………….
Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………………………………...................
Telefonszám: …………..……………………………………………………………….……………………………….…
mint tulajdonos/használó/bérlő 2 (a továbbiakban: Ingatlanhasználó), együttes említésük esetén Szerződő Felek között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő Felek figyelemmel a hulladékszállításra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok (a továbbiakban: Jogszabályok)
előírásaira a hulladékszállítási jogviszonyukat a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően szabályozzák.
2. Az Ingatlanhasználó megrendeli ………………………………..-tól a fenti felhasználási helyen keletkezett
a…………………………… liter, ……………………………… db gyűjtőedény hulladék tartalmának - a Szolgáltató által kialakított
járatprogram szerinti - heti elszállítását.
3. Az Ingatlanhasználó az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló
szerv) által - a szolgáltatással arányos, díjszabás szerint jogszerűen- kibocsátott számla szerinti összeget köteles megfizetni.
4. A Szerződő Felek a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített szerződéses feltételeket magukra nézve kötelezően elismerik.
Ingatlanhasználó kifejezetten nyilatkozik, hogy annak tartalmát részletesen megismerte, azt érti, azzal kapcsolatban kifogása nincs.
Ingatlanhasználó ezennel kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy Szolgáltató, mint adatszolgáltatásra kötelezett
nyilvántartásában szereplő vagy rendelkezésére álló, Ingatlanhasználóra vonatkozó adatokat a Szolgáltató a 69/2016. (III.31.)
Kormányrendelet alapján köteles a Koordináló szerv számára elektronikusan átadni. Az Ingatlanhasználó az adatátadáshoz
kifejezetten hozzájárul.
Cegléd, …………………………..

__________________________
DTKH Nonprofit Kft.
Szolgáltató
1
2

Szolgáltató tölti ki!
Kérjük, hogy a megfelelő szöveget aláhúzással jelölje.

__________________________
Megrendelő
(ingatlanhasználó) képviselője

1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. Az “ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a mindenkor hatályos jogszabályban előírt módon a
települési hulladék ingatlanhasználóktól történő átvétele, begyűjtése, elszállítása a hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, ártalmatlaníttatása,
hulladékkezelőnek történő átadása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása.
2. Ingatlan tulajdonosa/bérlője/használója (a továbbiakban: ingatlanhasználó) köteles a Közszolgáltató által nyújtott szervezett közszolgáltatást igénybe venni. Az ingatlanhasználó
az ingatlanán rendszeresen keletkező települési hulladékot a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben köteles gyűjteni, melyet az
ingatlanának területi elhelyezkedése szerinti szállítási napon köteles reggel 6 órától a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.
3. A Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a jelen szerződés 2. pontjában rögzített számú szabványos, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes), lezárt
fedelű gyűjtőedényben, valamint eseti jelleggel képződő hulladékok vonatkozásában a Közszolgáltatótól vásárolt, a Közszolgáltató cégjelzésével ellátott bekötözött töltőnyílású
zsákban elhelyezett települési hulladékra áll fenn. Ezen előírás megsértése esetén a közszolgáltatás igénybevevője felelősségére és kártérítési kötelezettségére a 7. és 8. pontok
vonatkoznak.
4. Az adott időszakra vonatkozó mindenkori közszolgáltatási díj a mindenkor hatályos jogszabály által előírtak szerint kerül kiszámításra, és a Koordináló szerv által kibocsátásra.
5. Az eseti jelleggel keletkező többlet hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató cégjelzésével ellátott 110-120 literes zsák szolgál. A zsák mindenkori ára a zsákban elhelyezett
hulladék gyűjtésének/szállításának és ártalmatlanításának díját is tartalmazza.
6. Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés estén a Koordináló szerv
késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költséget - fizetési felszólítás díja, postai kézbesítés díja, - , valamint egyéb, a saját szabályzatai szerinti
költséget jogosult felszámítani.
7. A gyűjtőedényben, illetve a jelzett zsákban nem helyezhető el olyan anyag (pl. forró hamu, maró/mérgező anyag, állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy
robbanóanyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, továbbá veszélyes vagy különleges kezelést igénylő hulladék stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással
foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit.
8. A fenti 7. pont megsértése miatt bekövetkezett kár nem róható fel a Közszolgáltatónak, és a használhatatlanná vált hulladékgyűjtő edény illetve a gyűjtő jármű javítása, pótlása,
cseréje, és az ehhez kapcsolódó költségek a közszolgáltatás igénybevevőjét terhelik.
9. A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény ürítését a tőle elvárható gondossággal elvégezni, és az ürítés során elszóródott hulladék összetakarításáról gondoskodni. Ez a kötelezettség
nem terjed ki a gyűjtőedény mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre!
10. A mindenkor hatályos közszolgáltatási díjtételekre vonatkozó jogszabály módosulása esetén a jelen szerződés módosítására nem kerül sor, a Koordináló szerv jogszabályban
szerződött gyűjtőedényben meghatározott, mindenkor aktuális díjat jogosult számlázni a szerződésben, illetve a jogszabályban meghatározott számítási módszer szerint.
11. A Közszolgáltató a helyi sajtó és média útján, továbbá a Közszolgáltató honlapján tájékoztatja az ingatlanhasználót a szállítás rendjének, valamint a díjak mértékének
megváltozásáról.
12. Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az ingatlanhasználó a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a
közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan rendelkezésre állt.
13. A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül!
14. Az ingatlanhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ürítésre kihelyezett gyűjtőedény közterületi helyét tisztán és akadálymentesen tartja, télen a hótól megtisztítja. Az
ingatlanhasználó köteles saját költségén a szükséges gyakorisággal, de évente legalább egy alkalommal gondoskodni a gyűjtőedénye tisztításáról, fertőtlenítéséről.
15. A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását:
a) a szerződéstől eltérő gyűjtőedényben vagy zsákban történő kihelyezés esetén,
b) ha a gyűjtőedényben a 7. pontban felsorolt anyag került elhelyezésre,
c) ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a gyűjtőedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll (pl. nem lezárt fedelű, illetve sérült gyűjtőedény, nem megfelelően
lezárt zsák, széthullás kockázatával járó módon összekötözött kerti zöld nyesedék),
d) ha a gyűjtőedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre.
16. Amennyiben az ingatlan tulajdonosi/használati viszonyában változás következik be, úgy az új tulajdonos, használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét
5 napot belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. A
Közszolgáltató a bejelentés megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi tulajdonossal szemben érvényesíti. A változás tényleges időpontja és a bejelentés közötti időtartamra
vonatkozó díjhátralék a régi és az új ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli.
17. Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a
felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve kezelőjétől jogosult a Koordináló szerv behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.

18. A Közszolgáltató részére történő írásbeli bejelentést követő hónap 1. napjától mentesül azon ingatlanhasználó a díjfizetési kötelezettségének teljesítése alól:
a) akinek az ingatlana beépítetlen és azon települési hulladék nem keletkezik;
b) aki 30 napot meghaladó távollétét - legalább 15 nappal a távollét kezdete előtt, a távolléti időtartam pontos megjelölésével - bejelenti a Közszolgáltatónak, és ha az ingatlant
ezen időszak alatt más sem használja.
c) a Koordináló szerv vagy a Közszolgáltató felé díjhátralékkal nem rendelkezik.
19. A 18. pontban részletezett bejelentésnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, a szerződés számát, partner azonosítót, felhasználóhely
kódot, értesítési címét. A bejelentésben foglaltak valóságtartamát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
20. Jelen szerződés határozott időre szól, amíg Szolgáltató közszolgáltató az adott településen.
21. A jelen szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály, illetve jogszabályváltozás alapján, vagy az önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása esetén jelen szerződés rendelkezései a jogszabálynak, illetve az önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosításának megfelelő tartalommal a jogszabály erejénél, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésével automatikusan
- a szerződő felek külön rendelkezése nélkül - módosul és a szerződés részévé válik.
22. A jelen szerződés megszűnik:
a) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnése; vagy
b) az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás; vagy
c) a Közszolgáltató és az önkormányzat közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén.
2 3 . Az ingatlanhasználó jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a közszolgáltatási díj végrehajtása céljából az ingatlanhasználónak jelen
szerződésben rögzített személyes adatait a szerződés időtartama alatt a Közszolgáltató kezelje, a személyes adatokat adatfeldolgozónak és/vagy adatkezelőnek továbbadja
azonosítás és/vagy követelés érvényesítés érdekében. Az Ingatlanhasználó továbbá kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató, mint adatszolgáltatásra kötelezett
nyilvántartásában szereplő vagy rendelkezésére álló, Ingatlanhasználóra vonatkozó adatokat a Szolgáltató a 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet alapján a Koordináló szerv számára
elektronikus úton átadja.
24. A Közszolgáltató és a Koordináló szerv jogosult a személyes adatok további hozzájárulás nélküli - a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álló kezelésére, a jogos érdekeinek érvényesítése (közszolgáltatási díj behajtása, végrehajtása) céljából. Egyezően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38.§ (3)
bekezdésével, a gazdálkodó szervezetnek minősülő közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó a Koordináló szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét,
székhelyének, telephelyének címét, adószámát, köteles megadni.
25. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezései az irányadók.
26. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő viták elintézésére kikötik a Ceglédi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
27. Szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 2 példányban aláírták.
A 24. pontban rögzített feltétel tudomásul vételét külön elismerem:
Kelt: Cegléd,………………………………….
...........................……………………………
ingatlanhasználó

