Szerződésszám:…………

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
települési szilárd hulladék elszállítására
1. Szerződő felek:

P.a.: …………..

Ingatlantulajdonos (ingatlantulajdonos, birtokos/használó)

l.l.

neve:
címe:
születési helye, ideje:
anyja neve:
levelezési címe:
bankszámlaszám:

(csak ha a csoportos beszedés fizetési módot választja)

pénzintézet neve:
1.2.

Közszolgáltató:

ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Tel: 74/ 528-850

1.3.

Az ingatlantulajdonos önálló fizető.

2. A Szerződés érvényességének ideje: határozatlan
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az ingatlantulajdonos saját ürítendő gyűjtőtartály térfogata:
db
A Közszolgáltatótól bérelt ürítendő gyűjtőtartály térfogata:
db
Az ürítések gyakorisága:…. ürítés/ 1 hét
Fizetés módja: közszolgáltató által megküldött csekk / csoportos beszedés
Elszámolás havonta, teljesítési időpont a számlán feltüntetett fizetési határidő.
A szerződés kezdetének időpontja: folyamatos
Jelenleg érvényes hulladékszállítási díjtétel Ft./ hó/edény
nettó: ….,- Ft

literes,
literes,

db
db

literes
literes

(kérjük a megfelelőt aláhúzni)
bruttó: …….,- Ft

10. A Közszolgáltató feladatai
A Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, szerződött, zárt, rendeltetésszerű használatra alkalmas, sérülésmentes
tárolóedényben, valamint a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn.
A Közszolgáltató vállalja, hogy a szerződés szerinti gyűjtőtartályt hetente 1 alkalommal, meghatározott rend szerint, a tőle elvárható
gondossággal kiüríti, elszállítja és ártalmatlanításáról gondoskodik. A gyűjtőtartály gondatlan kezeléséből eredő kárért a
Közszolgáltató felelősséggel tartozik. A járatnap változtatásának jogát a Közszolgáltató fenntartja, ez esetben a változásról az
ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon tájékoztatja. A Közszolgáltató a szerződésben meghatározott mennyiséget meghaladó
hulladék elszállítását csak akkor vállalja, ha az ingatlantulajdonos azt a Közszolgáltató által értékesített, megjelölt műanyag
hulladékgyűjtő zsákban a gyűjtőtartály mellett helyezi el.
A gyűjtőtartály ürítése során keletkezett szennyeződés feltakarítását a Közszolgáltató végzi.
A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos bármely panaszt köteles kivizsgálni, a szükséges intézkedést megtenni és
erről az ingatlantulajdonost tájékoztatni.
A Közszolgáltató jogosult ellenőrizni a közszolgáltatási szerződésben szereplő tárolóedény meglétét, méretét és darabszámát.
A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását:
- a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezése esetén,
- ha a tárolóedényben veszélyes hulladékot, építési törmeléket, mérgező, folyékony, égő, parázsló, vagy egyéb olyan anyagot
helyeztek el, amely veszélyezteti a hulladékszállítást végzők testi épségét vagy a szállító járműben károsodást idézhet elő,
- a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre,
- a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll (nem lezárt, illetve
sérült edény),
- ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre vagy
egyéb okból a Közszolgáltató a tárolóedényt nem tudja megközelíteni.

11. Az ingatlantulajdonos feladatai
Az ingatlantulajdonos köteles a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a
háztartási szilárd hulladékot a közszolgáltatási szerződésében rögzített gyűjtőedényben összegyűjteni és a szállítási napon a
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.
Az ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy a gyűjtőtartályban háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint mérgező, robbanó,
folyékony anyagot, ill. veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni.
Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőtartályt az átadási helyre a járatnapon kihelyezni.
Az ingatlantulajdonos kizárólag a szerződésben meghatározott gyűjtőtartályt, ill. a Közszolgáltató által értékesített, megjelölt
műanyagzsákot használhatja.
Amennyiben az ingatlantulajdonos a szerződésen felül további szállításra szerződik, annak többletköltségeit is köteles vállalni.
Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás díját a Közszolgáltató számlája alapján a számlában közölt határidőre megfizetni.
A Felek megállapodnak abban, hogy a hulladékszállítási díj késedelmes megfizetése esetén az ingatlantulajdonos Polgári
Törvénykönyv 6:48.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. Az ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy a
szolgáltatási díj megfizetésének elmaradása esetén a Közszolgáltató a Hulladékról szóló törvény 52.§ figyelembevételével a
követelését érvényesíti oly módon, hogy annak behajtását a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál kezdeményezi, amelynek költségei az
ingatlantulajdonost terhelik.
A közszolgáltatási szerződés módosítása a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A
szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A közszolgáltató szerződésmódosítás vagy a pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak
időpontját követő hó első napjától módosítja a számlázást. A tárolóedényre vonatkozó szerződés módosítására akkor kerülhet sor, ha a
korábbi tárolóedény cseréje megtörtént.
A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól való bérbevétel útján, vagy
vásárlás útján maga szerzi be. A tárolóedényeket úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.
A tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését évente legalább két alkalommal el kell végezni, amit az edény használójával kötött külön
szerződés alapján, térítés ellenében a Közszolgáltató átvállalhatja.

12. A közszolgáltatás díja
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével
a miniszter, rendeletben fogja megállapítani.
Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem
teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlotta, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolta.
A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
Az ingatlantulajdonos büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek és
kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokban történő változást a Közszolgáltatónak 8 napon belül írásban bejelenti.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
helyi rendelet a felek jogviszonyát érintő bármely rendelkezése megváltozik, úgy a jelen szerződés külön írásba foglalás nélkül is
módosul, azaz a köztisztasági rendelet módosítása a közszolgáltatási szerződést a felek külön intézkedése nélkül is módosítja. Jelen
szerződés határozatlan időre szól. Bármely fél külön indoklás nélkül írásban 30 napos határidővel felmondhatja.
A szerződő felek a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A szerződésben nem
szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvben, a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a
települési önkormányzat a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletében foglaltak az irányadók.

Jelen Szerződés 2 példányban készült, az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés átvételét az aláírásával
igazolja.
Szekszárd, 2016.

____________________________
Ingatlantulajdonos aláírása

____________________________
ALISCA Terra Nonprofit Kft.

