HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS
RENDSZERES

Iktatószám:1 ………………………………………………
Partnerkód:1 ………………………………………………
amely létrejött egyrészről
Név:
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Székhely:
6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz
Cégjegyzékszám: 03-09-131340
Adószám:
12564392-2-03
Képviseli:
Agatics Roland ügyvezető
Kapcsolattartó neve:………………………………………………………………
Elérhetősége: ……………………………………………………………………..

mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), másrészről
Név: ....................................................................................................................................................................
Székhely cím: ....................................................................................................................................................
Levelezési cím: ..................................................................................................................................................
Adószám: ...........................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ..............................................................................................................................................
Kapcsolattartó neve:.........................................................................................................................................
Email cím: .........................................................................................................................................................
Telefonszám: .....................................................................................................................................................
mint tulajdonos/használó/bérlő 2 (a továbbiakban: Megrendelő), együttes említésük esetén Szerződő Felek között, az
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Megrendelő megrendeli Közszolgáltatótól a ……………………………………………………………………………. alatti
telephelyén (felhasználási hely) képződött, veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék elszállítását.
2. Közszolgáltató vállalja az összegyűjtött hulladékok általa kialakított járatprogram szerinti elszállítását és kezeléséről (deponálás,
kezelés) való gondoskodást.
3. A szolgáltatás igénybevételéhez ……… db ………. L űrmértékű edényzet tartozik, mely a Megrendelő/Közszolgáltató tulajdonát
képezi. Az edényzet ürítése heti ………… alkalommal (a megfelelő aláhúzandó!)
3.1. Megrendelő köteles a Közszolgáltató által biztosított edényzet után …………. Ft + ÁFA/hó bérleti díjat fizetni.
3.2. A felek rögzítik, hogy a bérleti díjat Megrendelő a Közszolgáltató által negyedévente kiállított számla alapján, az ott feltüntetett
határidőben a …………………..………..bankszámlaszámra történő utalással vagy a számla mellékletét képező kézpénzfizetési megbízás
(csekk) befizetésével köteles teljesíteni.
3.3. Közszolgáltató, mint bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt alkalmas a
rendeltetésszerű használatra.
3.4. Megrendelő, mint bérlő köteles a bérelt tárgyat rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni. Megrendelő felel minden olyan
kárért, amely a bérelt tárgy rendeltetésellenes használatából, megrongálódásából, megsemmisüléséből, és elvesztéséből ered.
3.5. Megrendelő a bérelt tárgyat/tárgyakat további bérletbe nem adhatja, használatukat másnak át nem engedheti.
3.6. Közszolgáltató jogosult a rendeltetésszerű, és szerződésszerű használatot ellenőrizni, Bérbevevő köteles az ellenőrzést lehetővé
tenni és segíteni.
3.7. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megrendelő köteles az igénybe vett edényzetet a rendeltetésszerű
használat következtében bekövetkezett állagromlást leszámítva átvételkori állapotban visszaszolgáltatni.
Amennyiben a közszolgáltatás igénybevételéhez tartozó edényzete(ke)t a Megrendelő biztosítja, a jelen szerződés 3.1. – 3.7.
pontja figyelmen kívül hagyandó.
4. Megrendelő köteles a hulladékszállítás jelen szerződésben meghatározott időpontjára a hulladéktároló edényeket ürítésre alkalmas
módon előkészíteni. Ennek elmulasztása esetén Közszolgáltató szerződésszegése nem áll be. A megrendelő díjfizetési kötelezettsége
akkor is bekövetkezik, ha a Közszolgáltató a teljesítést ürítési napon felajánlja, azt megkísérli.
5. Jelen szerződést felek …………………….….. napjától határozott időre kötik, míg a Közszolgáltató közszolgáltatói minősége fennáll a
szerződéssel érintett telephely fekvése szerinti településen.

6. A folyamatos közszolgáltatás szüneteltetése Megrendelő írásbeli kérelme alapján rendelhető el, a szüneteltetés időtartama nem lehet
több naptári évenként számítva 30 napnál. A szüneteltetés iránti írásbeli kérelem elmulasztása esetén a megrendelő a folyamatos
szolgáltatás felajánlása miatt akkor is díjfizetéssel tartozik, ha a tényleges ürítés el is maradt. A szüneteltetés iránti igényt a
Megrendelő legalább a kezdő időpontot megelőző 15 nappal előbb köteles írásban bejelenteni.
7. Megrendelő …………… forint + ÁFA /……….. L edényzet / alkalom díjat köteles fizetni, mely a veszélyesnek nem minősülő kevert
települési szilárd hulladék (azonosító kód: 20 03 01) szállítási és kezelési díját is magában foglalja.
8. Az elszámolási időszakot a felek naptári negyedévben állapítják meg, a számlázás negyedévente történik. A szerződő felek
megállapodnak abban, hogy a megrendelő a közszolgáltatási díjat az NHKV Zrt. által kiállított számla alapján az ott meghatározott
határidőben és bankszámlára fizeti meg.
9. Vállalkozó felhívja megrendelő figyelmét arra, hogy az edényzetbe veszélyes hulladékot rakni tilos, ellenkező esetben vállalkozó
megrendelő felé az ártalmatlanítás díját jogosult kiszámlázni. A gyűjtőedényben, 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.
10. A Megrendelő köteles a háztartási hulladékot a fent leírt tárolóedényben az ingatlan bejárata előtti járdán vagy az úttest szélén, a
bejárat közelében, kijelölt gyűjtőponton közterületen vagy a Közszolgáltatóval egyeztett helyszínen elhelyezni, a Szolgáltatónak
történő átadás végett.
11. A Megrendelő köteles saját költségén a szükséges gyakorisággal gondoskodni a gyűjtőedénye tisztításáról, fertőtlenítéséről,
amennyiben központi jogszabály, vagy önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik.
12. Jelen szerződés megszűnik
a) a Felek valamelyikének jogutód nélküli megszűnésével
b) Közszolgáltató és az érintett telephely szerinti önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés bármilyen okból történő megszűnésével
c) a Megrendelő általi felmondással, amennyiben a tevékenységét az adott telephely vonatkozásában megszünteti és ezt a Közszolgáltató
felé igazolja.
13. Megrendelő ezennel kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy Közszolgáltató, mint adatszolgáltatásra kötelezett, a
nyilvántartásában szereplő vagy rendelkezésére álló, Megrendelőre vonatkozó adatokat a Közszolgáltató a 69/2016. (III.31.)
Kormányrendelet alapján köteles a Koordináló szerv számára elektronikusan átadni. Az Megrendelő az adatátadáshoz kifejezetten
hozzájárul.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hulladék törvény és annak végrehajtási rendeletei, a Polgári
Törvénykönyv, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés
módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet, egyéb a
vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezései, valamint a Közszolgáltató üzletszabályzata az irányadók.
15. 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.
16. Felek a jogvitáikat békésen rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek a jogvita eldöntésére kikötik a Kecskeméti
Járásbíróság és a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét a jogvita értékétől függően.
17. Jelen szerződés módosítása közös megegyezéssel írásban történik, szóbeli megállapodás érvénytelen. Jelen okiratot a felek képviselői
elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: ………………., …………………………..

__________________________

__________________________
Megrendelő
(Megrendelő) képviselője

DTkH Nonprofit Kft.
Szolgáltató

Jelen pontok kitöltésével az ingatlanhasználó(k) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján
felhatalmazást ad(nak) a Szolgáltatónak az itt megadott személyes adatai(k) kezeléséhez és nyilvántartásba vételéhez. A Szolgáltató vállalja, hogy – a törvényi kötelezettségének
megfelelően -, az adatokat harmadik félnek nem adja tovább, az adatok kezelését célhoz kötötten végzi, a közszolgáltatási tevékenység, illetőleg a közszolgáltatással összefüggő
esetleges egyéb eljárás idejéig.
……………………………
aláírás
Szolgáltató tölti ki!
Megfelelő rész aláhúzandó!
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