
   
 

 
                                                                                                                              

 

 
 

Szerződés BIO gyűjtőedényzet használatba adásáról 
 

   

Szerződésszám: .............................. 
 

SZERZŐDÉS 

hulladékgyűjtő edény használatba adásáról BIO (SZERVES) hulladékgyűjtéshez, 
 

amely létrejött egyrészről a Celli HUKE Hulladékkezelési Nonprofit Kft (9500 Celldömölk, Dr Géfin 

Lajos tér 10.) a továbbiakban Közszolgáltató, másrészről. 
 

Név:.................................................................................................................................................................. 

 

Anyja neve:...........................................................Szül,hely,idő:…………………………………………… 

 

Számlázási cím:........................................................Postacím:…………………………………………….. 

 

Ürítés helye: ………………………………………………………………………………………………… 

mint Megrendelő között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 

1. Jelen szerződés a 2012. évi CLXXXV. törvény és Celldömölk Város Önkormányzatának 3/2014. 

(III.04.) sz. rendelete alapján jött létre. 

2. A Közszolgáltató kizárólag a BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ hulladékok rendszeres 

gyűjtéséhez az alábbi gyűjtőedényt adja a Megrendelő használatába: 
 

....db  120 l-es barna tájékoztató matricával ellátott hulladékgyűjtő  
ételmaradék, élelmiszer tisztítási hulladék (héj, mag, magház, szár, levél, tojáshéj), nem felhasznált 

élelmiszer (zöldség, gyümölcs, alvadt tej, tejkészítmények, tojás), szobanövény, levelek, elszáradt virág, 

dísznövények, virágföld, papírtörlő, papír zsebkendő, teafilter, kávézacc, fa fűrészpor, levelek, fű, vékony 

ágak (maximum 1 cm átmérővel), fahamu gyűjtéséhez. 
 

A 2. pont szerinti edény(ek) a Közszolgáltató tulajdonát képezi(k). A megrendelő köteles az 

edényt a közszolgáltatónak visszaszállítani, amennyiben azt a jelen szerződés szerint nem 

használja. 

3. Megrendelő köteles az edényt rendeltetésszerűen, kizárólagosan a fenti célra használni, megőrizni, 

álagát megóvni, tisztántartásáról (fertőtlenítéséről) gondoskodni. Nem lehet a gyűjtőedényben 

elhelyezni háztartási hulladékot, üveget, valamint mérgező, robbanó, folyékony anyagot, illetve 

veszélyes hulladékot, forró hamut (salakot), továbbá minden olyan anyagot, amely a 

kezelőszemélyzet egészségét, testi épségét veszélyezteti. A hulladék az ürítési technológia miatt 

előzetesen nem tömöríthető. A megrendelő felel mindezen okokból bekövetkezett kárért. Nem 

rendeltetésszerű használat esetén az ürítést nem végezzük el, illetve az ártalmatlanítás költsége a 

megrendelőt terheli! 

4. A Közszolgáltató köteles a maga által okozott vagy a természetes elhasználódásból eredő hibákat 

kijavítani, szükség szerint az edény pótlásáról gondoskodni. 

5. A használati díj térítésmentes. 

6. A szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik. Jelen szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben a Ptk, a hulladékról szóló törvény, annak végrehajtási rendeletei és a helyi 

önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 

7. A 2. pontban meghatározott darabszámú edény a szerződés megkötésekor a megrendelőnek 

átadásra kerül. A megrendelő a szerződés aláírásával a 2. pontban megadott edény átvételét 

elismeri.  

Celldömölk,  ……..................................... 

 

  ............................................    ........................................... 

   Közszolgáltató        Megrendelő 


