Partnerkód:
……………………..
Számlázási kód: ……………………..
LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS
(Celldömölk város területén)
Mely létrejött egyrészről:

Új szerződés:
Módosítás:




Név .....................................................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ............................................................................................................................................................
Számlázási cím: .................................................................................................................................................................
Ürítési cím: ……………………………………………………………………………………mint Megrendelő, illetve a
CELLI HUKE KFT. (9500 Celldömölk, Dr Géfin tér 10.) – mint Közszolgáltató - között, a hulladékgazdálkodásról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, és Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2010. (IX.17.)
számú a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelete alapján, az alábbi
feltételekkel:
 A Közszolgáltató vállalja a települési szilárd (EWC 20 03 01) hulladékkezelés (begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás)
valamint a biológiailag lebomló (EWC 20 02 01) hulladékkezelés (begyűjtés, szállítás, hasznosítás) elvégzését az
Önkormányzattal kötött települési hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés alapján. A maradék hulladék
szállítását családi házas területen kéthetente 1, társas és tömbházak esetében heti 2 alkalommal, 45 és annál nagyobb
lakásszám felett heti 3 alkalommal, a biológiailag lebomló hulladékok szállítását május 1. és október 31. között
hetente 1, november 1. és április 30. között kéthetente 1 alkalommal köteles elvégezni a Közszolgáltató. A maradék
hulladékszállítás napja: hétfő – szerda – péntek, biológiailag lebomló hulladék esetén csütörtök.
 A Közszolgáltató a következő hulladékfajtákat köteles elszállítani:
a) maradék hulladék: a háztartásban keletkező méreténél fogva gyűjtőedényben elhelyezhető bármilyen
hulladék.
b) Biológiailag lebomló hulladék: minden szerves anyag tartalmú hulladék, ami anaerob ill. aerob módon
(mikroorganizmusok, talaj élőlények, vagy enzimek segítségével) lebontható; különös tekintettel az ingatlanon
keletkező összes zöldség- és gyümölcs maradvány, hervadt virág, falevél, levágott fű, kerti gyom, levágott faág
(összeaprított formában), faforgács, fűrészpor, fahamu, ételmaradék.
 A következő hulladékfajtákat nem szabad sem a maradék, sem a biogyűjtőbe helyezni: építési törmelék,
robbanásveszélyes anyagok, veszélyes hulladékok (pl.: olaj, lakk, festék, gyógyszer, elem, permetszeres
csomagolóanyag stb.) Ezen hulladékok speciális kezelést igényelnek. A Pápai úton lévő hulladékudvarban a
hulladékkezelési díj befizetését igazoló csekkszelvény bemutatása mellett INGYENESEN elhelyezhetők.
 Ha a szállítási nap munkaszüneti, vagy ünnepnapra esik, a Közszolgáltató köteles a szolgáltatást a következő
munkanapon, vagy a Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetés alapján, megállapodás szerinti más időpontban
elvégezni (erről a lakosságot a helyi sajtó útján külön tájékoztatni kell) A naptári munkaszüneti napok esetleges
felcserélése nem érinti a szolgáltatás megszokott menetét.
 A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a minimális szolgáltatás ingatlanonként 1 db 120 literes
maradék hulladék gyűjtésére szolgáló edény.
 A Megrendelő kötelessége, hogy az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot elszállításra való átvételig
gyűjtse, előírásoknak megfelelően szelektálja, illetve tárolja, az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást
vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, a
közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, vegyen reszt a városban működő szelektív hulladékgyűjtésben es a biológiailag
lebomló hulladék külön gyűjtésében. A megrendelő köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a megfelő
gyűjtőnapon reggel 6 óráig a gyűjtőautóval megközelíthető és ürítésre alkalmas közterületre kihelyezni. A maradék
hulladékgyűjtő edények családi házak esetében a Megrendelő, társas és tömbházak esetében a Közszolgáltató
tulajdonát képezik. Ha a gyűjtőedény a nem rendeltetésszerű használattól megy tönkre (pl.: építési törmelék,
robbanásveszélyes anyag, veszélyes hulladék esetén) a kár a Megrendelőt terheli. A hibás hulladékgyűjtő edények
helyett, amelyeket a szállítók már nem képesek kiüríteni a Megrendelő köteles másikat vásárolni, amelyre a
Közszolgáltatónál gyűjtőedény akció keretében lehetősége van.
 A Közszolgáltató a szerződés megkötésekor egy regisztrációs matricát ad át a Megrendelő részére. A matricát a
Megrendelő köteles a maradék gyűjtőedényre ragasztani. A Közszolgáltató csak az érvényes matricával ellátott
maradék gyűjtőket köteles kiüríteni. Ha nagyobb mennyiségű hulladék gyűlik össze, mint amennyi az igényelt
hulladékgyűjtő edénybe fér, akkor a maradék hulladékot a Celli HUKE Kft. ügyfélszolgálati irodájában árusított-

HUKE feliratú hulladékgyűjtő zsákba helyezheti a Megrendelő. A gyűjtőzsák ára 289,-Ft+ÁFA/db, amely magában
foglalja a szállítási és ártalmatlanítási költségeket.
 A Közszolgáltató a maradék háztartási hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a családi házas területeken a
hasznosítható papír, fém, műanyag csomagolóanyagok gyűjtésére ingyenesen biztosít sárga színű tájékoztató
matricával ellátott gyűjtő edényt, amelyet – igény szerint- lehet átvenni a Celli HUKE Kft. irodájában, használatba
adási szerződés megkötésével egyidejűleg. A szelektív csomagolóanyag gyűjtő edény ürítési, szállítási és kezelési
díját a közszolgáltatási díj tartalmazza.
 A Közszolgáltató a maradék háztartási hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a családi házas területeken a
biogyűjtéshez ingyenesen biztosít barna színű tájékoztató matricával ellátott gyűjtőedényt, melyet – igény szerintlehet átvenni a Celli HUKE Kft. irodájában, átvételi elismervény aláírásával egyidejűleg. A biokuka ürítési,
szállítási és kezelési díját a közszolgáltatási díj tartalmazza.
 Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak írásban bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán
a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettje módosul:
a.) amennyiben az ingatlantulajdonos az ingatlanát bármilyen jogcímen más használatába, birtokába adja bejelentési
kötelezettség terheli a Közszolgáltató felé. A közszolgáltatási díj meg nem fizetése esetén az ingatlan
tulajdonosát egyetemleges felelősség terheli.
b.) tulajdonos változás esetén, a bejelentési kötelezettség mindkét (új és régi) tulajdonost terheli. A díj megfizetésére
a régi tulajdonos köteles mindaddig, amíg eleget nem tesz a bejelentési kötelezettségének (hulladékszállítás
lemondása, új tulajdonos megnevezése) A régi tulajdonos bejelentését követően a díj fizetésére az új tulajdonos
köteles.
 Amennyiben az ingatlan legalább egy egész negyedéven át lakatlanná válik, a szerződés írásos bejelentés alapján
szüneteltethető.
 A hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2013. július 1. - 2014. december 31.* Az alábbi díj tartalmazza a
biológiailag lebomló hulladék, valamint a szelektíven gyűjtött csomagolóanyagok gyűjtésének, kezelésének díját is.
MARADÉK
HULLADÉKGYŰJTŐ
EDÉNY MÉRETE
120 literes (80 liter-140 liter)
240 literes

ÜRÍTÉSI DÍJ
(Ft/ürítés ÁFA nélkül)

RENDELT
EDÉNYSZÁM

TÁRSASHÁZ

229,- Ft/ürítés
415,- Ft/ürítés

* Kérjük az igényelt edényméretnél a rendelt darabszámot beírni szíveskedjenek. Társas és tömbházak esetében a
szerződést a Megrendelőnek 120 literes edényre kell megkötnie!
 A számlázás kötegelt számlázási rendszerben történik, melynek lényege, hogy negyedévente az ürítési gyakoriság és
a megrendelt edény űrmérete alapján számított éves díj (évi 52 héttel számolva) negyedrészének megfelelő összeg
kerül számlázásra. A teljesítés időpontja és a fizetési határidő a negyedév utolsó napja.
A meghatározott gyűjtési napon, az edény kihelyezésének elmulasztása nem mentesít a megrendelés szerinti díj
megfizetése alól.
 Az itt megállapított árak 2013.07.01-től érvényesek.
 DÍJFIZETÉS: Negyedévente utólag a Közszolgáltató számlája alapján és az általa küldött postai utalványon vagy
csoportos beszedési felhatalmazás alapján. A fizetési határidő március 31., június 30., szeptember 30., december 31.
A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződésből adódó vitáikat elsődlegesen tárgyalási úton próbálják
rendezni. Jogvita esetén Sárvári Városi Bíróság jár el. A felek kötelezik magukat arra, hogy új törvényi szabályozás
esetén az előállt helyzetnek megfelelően új szerződést kötnek.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2012. évi CLXXXV. törvény, a település 18/2010.(IX.17.) számú
hulladékgazdálkodási rendelete, illetve a Ptk. és a hatályos jogszabályok a mérvadók.
A szerződés az ingatlantulajdon igazolt megszűnéséig, illetve az Önkormányzat és a Közszolgáltató közti
közszolgáltatási szerződés lejártáig hatályos. A szerződési feltételek félévente módosíthatóak.
Jelen szerződésben foglaltak módosítása írásos formát igényel a hatályossághoz.
Felek a szerződést elolvasás után helyben hagyólag aláírják.
Celldömölk, ……………………..………
…………………………………….
Megrendelő

..…….…………………………
Közszolgáltató

