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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött egyrészről a Zöld Bicske Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.) a továbbiakban, mint 

Szolgáltató, valamint a jelen szerződésben megnevezett szolgáltatást igénybevevő Megrendelő között a 

mindenkor hatályos hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályoknak megfelelően az alábbi helyen és időben a 

következő feltételek szerint: 

A Megrendelő adatai A Díjfizető adatai /posta cím 

Neve:  Neve:  

Születési neve:  

Lakcíme: Lakcíme: 

Anyja neve:  Anyja neve: 
Születési helye-ideje:  Születési helye-ideje:  

Fizetési mód:  Fizetési mód: 

Szem.ig.szám: Bank neve: 

 Bankszámla száma: 
1. A szerződés tárgya: hulladékgyűjtési és –szállítási szolgáltatás 

A hulladékok megnevezése: háztartási vegyes hulladék EWC 20 03 01 

2. A szerződéssel szabályozott jogviszony kezdete:   2014. július 01. 

3.  A szerződés időtartama: önkormányzattal kötött keretszerződés idejéig tart. 

A szolgáltatásra vonatkozó adatok  

Edény típusa (választható: 60, 110/120, 240)  liter    …………….liter 

Edény darab száma:          ……………. db 
4. Jelen szerződéshez tartozó díjakat a mindenkori, vonatkozó jogszabályok határozzák meg.  A számlák 

kibocsátását, valamint a díjak beszedését a Szolgáltató végzi. 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és 

annak rendelkező utasításai, a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó és hatályos önkormányzati 

rendeletek az irányadók. Szerződő Felek a szerződésből fakadó vitákat mindenekelőtt békés úton 

kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén mindkét fél feltétel nélkül elfogadja – 

értékhatártól függően – a Bicskei Járás Bíróság , illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 

6. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, valamint a számla 

kibocsátásával a Szolgáltató által megbízott szervezet a jelen szerződésben megjelölt, önkéntesen 

megadott személyes adatait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése céljából, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj behajtása érdekében, a Szolgáltató az érintett településre 

vonatkozó közszolgáltatási jogának és kötelezettségének fennállása idején kezelje. Szolgáltató jelen 

szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az átvett személyes adatok kezelését kizárólag a Megrendelő 

hozzájárulásának alapján és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Szolgáltató tájékoztatja a 

Megrendelőt, hogy az adatkezelés a közszolgáltatás teljesítése érdekében, a  Szolgáltatónak az érintett 

településre vonatkozó közszolgáltatási jogának fennállása idején, ill. a dijhátralékok behajtása idejéig 

történik. A Szolgáltató az adatokat kizárólag a szolgáltatás helye szerinti települési önkormányzat 

javára, ill. díjbehajtó cégnek, vagy a NAV-nak jogosult továbbítani. A Szolgáltató tájékoztatja a 

Megrendelőt, hogy az Infotv. 14-17.§ értelmében tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, 

illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.  

7. A Szerződő Felek jelen szerződést és ezen szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános 

szerződési feltételeket megértették és tudomásul vették, egyúttal a Megrendelő a szerződés és az ÁSZF 

átvételét aláírásával elismeri. A Szolgáltató a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit a 

módosítások és hatálybalépésük feltüntetésével ügyfélszolgálati helyiségében, valamint az 

Önkormányzat útján teszi közzé.  

 

Üröm, 2014. július 1. 

                                   
            

       
……………………………………………    ………………………………………. 
             Megrendelő                    Szolgáltató  

         

 

 



 
Általános szerződési feltételek a közszolgáltatást kötelezően igénybe venni köteles Hulladékbirtokos esetén 

 

 

1. A Megrendelő köteles a rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni és annak díját megfizetni a helyi 

önkormányzat rendelete alapján. Az érintett ingatlan időszakos használata nem jelent mentességet a csatlakozási kötelezettség 

alól. 

2. A kötelező közszolgáltatás megvalósítása érdekében a Megrendelőnek a szolgáltatási szerződésnek megfelelő méretű és 

darabszámú edénnyel kell rendelkeznie, amelyre fel kell ragasztania az edény méretét jelző matricát. 

3. A Megrendelő vállalja, hogy az edényzet elhelyezését szállítási napon hozzáférhető helyen biztosítja annak érdekében, hogy az 

ürítés akadályba ne ütközzön, ennek elmaradása esetén a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésére nem köteles.  

4. Szolgáltató kiköti, hogy az edényekbe – a mindenkori aktuális jogszabályoknak megfelelően – veszélyes hulladéknak minősülő 

hulladékok nem kerülhetnek. Ebben az esetben, a Megrendelő a hulladékot nem köteles átvenni. Ennek megszegése esetén a 

felelősség a Megrendelőt terheli. Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a veszélyes hulladékot külön az erre kijelölt helyen adja 

le. A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék begyűjtését, ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényben, illetve 

a műanyag zsákban elhelyezett szilárd hulladék olyan folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb veszélyes tárgyat tartalmaz, mely 

a szállító munkások testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja, 

továbbá annak tartalma betömörített vagy befagyott, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak, azzal együtt nem 

gyűjthető és nem szállítható. 

 A hulladék begyűjtése és elszállítása megtagadható akkor is, ha a hulladék nem a szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a 

szerződésnek megfelelő méretű edényben, vagy a többlethulladék nem a szolgáltató emblémájával ellátott, általa külön térítés 

ellenében biztosított zsákban, illetve nem az önkormányzat rendeletében meghatározott helyen és időben kerül átadásra, illetőleg, 

ha a kihelyezett mennyiség meghaladja a szerződött mennyiséget, vagy nem rendelkezik az adott évre szóló matricával. 

5. A szolgáltatási díj a mindenkori vonatkozó jogszabályok szerint kerül megállapításra. A számlák kibocsátását, valamint a díjak 

beszedését a Szolgáltató végzi. A mindenkor érvényes díjat  Megrendelő a Szolgáltató által kiállított számla ellenében, a számlán 

feltüntetett fizetési határidőn belül egyenlíti ki. Számlareklamáció esetén tájékoztatást a Szolgáltató ügyfélszolgálata biztosít 

telephelyén, ügyfélfogadási időben. 

6. A Megrendelő köteles: 

a) a Szolgáltató által alkalmazott technológiához igazodó, szerződött méretű gyűjtőedényről gondoskodni és a hulladékot a 

gyűjtőedényben tárolni, valamint a gyűjtőedényt a begyűjtés napján a közterületen elhelyezni. 

b) bejelenteni a Szolgáltatónak minden – a mellékelt szerződésben – szereplő adat (név, cím, számlaszám, egyéb) vagy szolgáltatási 

körülmény megváltozását. 

c) Írásban bejelenteni a szolgáltatási helyről történő elköltözést, illetőleg a szolgáltatás igénybevétele megszűnésének időpontját az 

elköltözés, illetve a megszűnés napjától számított 8 napon belül. A határidőn túli bejelentés esetén az azt elmulasztó, illetve az 

elköltözött Megrendelő felel a szolgáltatási díj fizetéséért. Az edény ürítésére, használatára vonatkozó változás bejelentés esetén 

a bejelentést követő hónap 1. napjától lép életbe a szerződésmódosítás. 

d) Írásban bejelenteni a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változtatási igényt. Az edény ürítésére, használatára, méretére, 

darabszámára vonatkozó változás bejelentés esetén a bejelentést követő hónap 1. napjától lép életbe a szerződésmódosítás. 

e) A hulladékgazdálkodási tevékenységét kizárólag a Szolgáltató igénybevételével ellátni, illetve vele szerződni a hulladék 

begyűjtésére, szállítására és elhelyezésére. A jelen szerződés megkötését követően a szerződés időtartama alatt más szolgáltatóval 

e tárgyban szerződést nem köthet. 

f) A szerződés megszegésével a Szolgáltató részére okozott károkat, többletköltségeket megtéríteni. 

7. A Szolgáltató köteles  

a) a szolgáltatást a szerződésben meghatározott időpontban megkezdeni. 

b) a szolgáltatást a közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával a szerződésben leírtaknak megfelelően teljesíteni. 

c) a szerződés tartalmában, vagy a hulladék begyűjtésének módjában beálló változásokról a Megrendelőt előzetesen értesíteni. 

d) A Megrendelő adatait az Infotv. rendelkezéseinek és a Megrendelő írásbeli hozzájárulásának megfelelően kezelni 

8. A Megrendelő szerződésszegésének minősül, ha 

a) az általános szerződési feltételekben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

b) a szolgáltatás díját késedelmesen, vagy nem fizeti meg.  

9. A Szolgáltató szerződésszegésének minősül, ha 

a) a szolgáltatást a szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg. 

b) a szolgáltatást nem az általános szerződési feltételekben leírtaknak megfelelően teljesíti. 

10. Szerződésszegés következményei: 

a) Megrendelő szerződésszegése esetén: 

-  Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározottak szerint előírt és aktuális késedelmi kamat értéke. Díj nem fizetés esetén a NAV a tartozást adók módjára hajtja 

be, vagy a  Szolgáltató díjbehajtó céget bíz meg. 

b) Szolgáltató szerződésszegése esetén: 

-   Szolgáltató hibájából történt szolgáltatás elmaradása esetén köteles az elmaradt szolgáltatást  legkésőbb a következő heti ürítési 

napon pótlólag elvégezni. Amennyiben a szolgáltatás pótlása nem történik meg, köteles a díj  időarányos visszafizetésére és 

ennek megfelelően a számlázás korrigálása.   

 Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik Fél 

nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény 

akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni 

köteles. 

11.  Abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bármilyen jogszabály változása következtében jelen közszolgáltatási 

szerződés módosítása válik indokolttá a szerződés határozott ideje alatt, akkor a jogszabályi változás hatályba lépésétől számított 

90 napon belül a Szolgáltató a szolgáltatási szerződést és az ÁSZF-et egyoldalúan jogosult módosítani. 

12.  A Felek a jelen megállapodás teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a szerződés rendelkezéseinek 

teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. 

A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a jognyilatkozat írásba foglalása szükséges. 

13.    Jelen szerződés megszűnik az Önkormányzat és a Szolgáltató közötti szerződés megszűnésével egyidejűleg. 

14.    Az éves szolgáltatási matrica pótlási díja: 1.000 Ft+áfa.  

 


