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Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

A Szolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a mindenkor hatályos jogszabályban előírt módon a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő
átvétele, begyűjtése, elszállítása a hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, ártalmatlaníttatása, hulladékkezelőnek történő átadása a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása.
A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén található ingatlan tulajdonosa köteles a Szolgáltató által nyújtott szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
Az Ingatlantulajdonos az ingatlanán rendszeresen keletkező települési szilárd hulladékot a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben köteles gyűjteni,
melyet az ingatlanának területi elhelyezkedése szerinti szállítási napon köteles reggel 6 órától a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a jelen szerződés 2.1. pontjában rögzített számú szabványos, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes), lezárt fedelű
gyűjtőedényben, valamint eseti jelleggel képződő hulladékok vonatkozásában a Szolgáltatótól vásárolt, a Szolgáltató cégjelzésével ellátott bekötözött töltőnyílású zsákban elhelyezett
települési szilárd hulladékra áll fenn.
Az adott időszakra vonatkozó mindenkori közszolgáltatási díj a mindenkor hatályos jogszabály által előírtaknak megfelelő számban és nagyságban szerződött – a jelen szerződés 2.1.
pontjában részletezett - szabványos méretű gyűjtőedények számának, valamint a mindenkori jogszabályban foglalt, az adott gyűjtőedényre vonatkozó, egyszeri ürítési díjának és az
adott időszakra vonatkozó átlagos ürítési számának szorzataként kerül kiszámításra.
Az eseti jelleggel keletkező többlet hulladék gyűjtésére a Szolgáltató cégjelzésével ellátott 110 literes zsák szolgál. A zsák mindenkori ára a zsákban elhelyezett hulladék
gyűjtésének/szállításának és ártalmatlanításának díját is tartalmazza.
Az Ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás díját a Szolgáltató által negyedévente kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a
Szolgáltató a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költséget jogosult felszámítani.
A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkező hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az első alkalommal ingyenesen az
Ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani. Az Ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény cseréje esetén a mindenkor érvényes a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kifüggesztett összegű
adminisztrációs díjat a Szolgáltatónak megfizetni. Az első egyszeri alkalommal díjmentesen biztosított gyűjtőedény lecserélése csak a régi gyűjtőedény leadása ellenében lehetséges.
A gyűjtőedény cserére csak azon Ingatlantulajdonosok jogosultak, akik a Szolgáltató felé díjhátralékkal nem rendelkeznek. A Szolgáltató által első díjmentesen biztosított, a keletkező
hulladék mennyiségének megfelelő - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz szükséges - gyűjtőedényre való jogosultság megállapításához, illetve későbbi cseréjéhez
Ingatlantulajdonos köteles a település jegyzője által a lakcím adatokat tartalmazó nyilvántartás adatai alapján kiadott eredeti igazolást a Szolgáltató részére átadni. Az
Ingatlantulajdonos, vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. A Szolgáltató jogosult a szerződésben szereplő gyűjtőedény meglétét, annak méretét
és számát ellenőrizni.
A gyűjtőedényben, illetve zsákban nem helyezhető el olyan anyag (forró hamu, maró/mérgező anyag, állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag,
kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és
annak berendezéseit, továbbá veszélyes vagy különleges kezelést igénylő hulladék. Az Ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt ért - a nem rendeltetésszerű használatából eredő – károk,
illetve a gyűjtőedény megőrzése tekintetében teljes anyagi felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.
A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb
20 kg,
120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb
30 kg,
240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb
50 kg,
A Szolgáltató 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.
A jelenleg hatályos közszolgáltatási díjtételekre vonatkozó jogszabály módosulása esetén a jelen szerződés módosítására nem kerül sor, a Szolgáltató a szerződött gyűjtőedényre a
jogszabályban meghatározott, mindenkor aktuális díjat jogosult számlázni a szerződésben, illetve a jogszabályban meghatározott számítási módszer szerint. A zsák eladási árát, a
gyűjtőedény cseréjének adminisztrációs díját, valamit az egyéb többletszolgáltatások díját a Szolgáltató szabadon határozza meg és a helyben szokásos módon teszi közzé.
A Szolgáltató a helyi média útján és a Szolgáltató honlapján tájékoztatja az Ingatlantulajdonost a szállítás rendjének, valamint a díjak mértékének megváltozásáról.
Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az Ingatlantulajdonos a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató a
közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan rendelkezésre állt.
A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
Az Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a gyűjtőedény tároló helyét tisztán és akadálymentesen tartja, télen a hótól megtisztítja.
A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását:
- a szerződéstől eltérő gyűjtőedényben vagy zsákban történő kihelyezés esetén,
- ha a gyűjtőedényben a 7. pontban felsorolt anyag került elhelyezésre
- ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a gyűjtőedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll (pl. nem lezárt fedelű illetve sérült gyűjtőedény)
- ha a gyűjtőedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre
Az Ingatlantulajdonos és az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos az adataiban vagy személyében bekövetkezett változást a Szolgáltatónak a változástól számított 8 napon belül
írásban köteles bejelenteni. Az Ingatlantulajdonos és/vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos személyében bekövetkezett változást a jogelőd és a jogutód egyaránt köteles
bejelenteni a Szolgáltatónak, a bejelentés elmulasztásáért a jogelőd és a jogutód egyetemlegesen felelős. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét
követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi Ingatlantulajdonos és/vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos, illetve örököse(i) köteles(ek) megfizetni. Az ingatlan
ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa egyetemlegesen felelős az ingatlant más jogcímen használó személlyel (Megrendelő / Ingatlantulajdonos) együtt a díjhátralék
megfizetéséért. Amennyiben Ingatlantulajdonos és/vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos elmulasztja bejelenteni a tulajdonjogának, díjfizetési kötelezettségének
megszűnését, köteles a Szolgáltatónak 15.000,- Ft összegű kötbért fizetni. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosok felelőssége
egyetemleges a díjhátralék megfizetéséért.
A Szolgáltató részére történő írásbeli bejelentést követő hónap 1. napjától mentesül azon Ingatlantulajdonos a díjfizetési kötelezettségének teljesítése alól:
- akinek az ingatlana az ingatlan-nyilvántartás szerint beépítetlen és azon települési hulladék nem keletkezik;
- aki az 1 hónapot meghaladó távollétét - legalább 15 nappal a távollét kezdete előtt, a távolléti időtartam pontos megjelölésével - bejelenti a Szolgáltatónak, és ha az ingatlant ezen
időszak alatt más sem használja.
Fentiek feltétele, hogy a részére használatba adott gyűjtőedényt/gyűjtőedényeket a Szolgáltatónak leadja.
A 17. pontban részletezett bejelentésnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, szerződésszámát, vevőszámát, értesítési címét valamint
azt a nyilatkozatot, hogy a szüneteltetést kérő az önkormányzati rendeletben meghatározott és a közszolgáltatással ellátott közigazgatási területen kívülre távozik. A bejelentésben
foglaltak valóságtartamát a Szolgáltató jogosult ellenőrizni.
Az Ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény szükség szerinti tisztításáról és fertőtlenítéséről. A Szolgáltató a gyűjtőedény tisztítását és fertőtlenítését az
Ingatlantulajdonos írásos megrendelése alapján külön térítés ellenében elvégzi.
Jelen szerződés aláírástól számított határozatlan időre szól.
A jelen szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály, illetve jogszabályváltozás alapján, vagy a települési önkormányzat és a Szolgáltató között létrejött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása esetén jelen szerződés rendelkezései a jogszabálynak, illetve a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosításának megfelelő tartalommal a jogszabály erejénél illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésével automatikusan –
a Felek külön rendelkezése nélkül - módosul, melyről a Szolgáltató írásban értesíti Ingatlantulajdonost.
A jelen szerződés megszűnik:
- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén
- az Ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén
- a Szolgáltató és a települési önkormányzat közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén.
Az Ingatlantulajdonos jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a közszolgáltatási díj végrehajtása céljából az Ingatlantulajdonosnak jelen
szerződésben rögzített személyes adatait a szerződés időtartama alatt a Szolgáltató kezelje, a személyes adatokat adatfeldolgozónak és/vagy adatkezelőnek továbbadja azonosítás
és/vagy követelés érvényesítés érdekében. A mindenkori adatkezelő/adatfeldolgozó személyét a Szolgáltató honlapján teszi közzé. Szolgáltató jogosult a személyes adatok további
hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulás visszavonását követő kezelésére - a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álló - jogos érdekeinek érvényesítése
(közszolgáltatási díj behajtása, végrehajtása) céljából.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás
ellátásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 2 példányban aláírták.
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