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* a megfelelő szó aláhúzandó 

K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I    S Z E R Z Ő D É S 
- lakossági konténeres - 

 

 

          Ügyfélkód: _ _ _ _ _ 

 

Amely létrejött egyrészről ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (8200 Veszprém, 

Házgyári út 1. Adószám: 12429057-2-19, Cg. 19-09-512480, képviseli: Sövegjártóné Barta Krisztina 

ügyvezető), mint Közszolgáltató, aki helyett és nevében jelen szerződéskötéskor eljár a KÖZSZOLG Pápai 

Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft. (adószám: 10706642-2-19, képviseli: Bordás Ferenc ügyvezető) 

mint Meghatalmazott és Közreműködő, valamint az alábbiakban megnevezett közszolgáltatást igénybevevő 

Megrendelő (Ingatlanhasználó) a mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendeletek, hulladékgazdálkodást 

érintő jogszabályoknak megfelelően az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint: 

 

Megrendelő:..…………..……………...........….....…....(név) .........………..…...…………….........………...(lev. 

cím) (an.: ……………………………..…………….....szül.hely, idő: ……………..………....….………….… ),  

születési név:……………………………..........……...mint az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója 

(együtt ingatlantulajdonos) – mint Ingatlantulajdonos - a továbbiakban együtt, mint Felek - között az alábbi 

napon és helyen, a következő feltételek mellett: 

 

1. A szerződés tárgya: az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező háztartási hulladék (továbbiakban: 

hulladék) begyűjtése, feldolgozása, kezelése és ártalmatlanítása a Közszolgáltató által heti 

rendszerességgel az Ingatlantulajdonos……………hrsz-ú …………….……………...........…… című 

lakása vonatkozásában, a …………………………………..…………. megnevezésű társasháznál 

rendelkezésre álló konténerből. 

Ingatlantulajdonos ezennel nyilatkozik arról, hogy a tárgyi ingatlanban élők száma: ……. fő, ennek 

alapján az alábbi űrméret biztosítását igényli:   60 l   /   80 l   /   120 l   /   240 l   * 

Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az 1. pontban írt 

közszolgáltatás igénybevételére, a hulladék gyűjtésére, a hulladék Közszolgáltatónak történő átadására 

és díj fizetésére kötelezett. 

2. Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az 1. pontban írt 

 közszolgáltatás igénybevételére, a hulladék gyűjtésére, a hulladék Közszolgáltatónak történő átadására 

 és díj fizetésére kötelezett. 

Az Ingatlantulajdonos ekként köteles a jelen szerződésben rögzített szolgáltatásért a mindenkor hatályos, 

vonatkozó jogszabályok szerint a közszolgáltatás díját megfizetni. 

Elszámolással érintett időszak: negyedév. Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. 

Fizetési esedékesség a számla kiállításától számított 15 nap. 

3. Közszolgáltató vállalja, hogy a kihelyezett szabványos hulladékgyűjtő edényeket (konténer) heti 

rendszerességgel üríti az általa előzetesen közölt napon akként, hogy a hulladék elszállítása során a 

környezetet kíméli, illetve a szállításból eredő esetleges szennyeződés esetén gondoskodik a terület 

szennyeződés-mentesítéséről. 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy e szerződés az aláírásától kezdődő határozatlan időtartamra jön létre. 

5. A közszolgáltatási szerződés megszüntetését az Ingatlantulajdonos kérheti, 

- ha az ingatlanán a felépítmény megszűnése miatt nem tartózkodik és ott hulladék sem keletkezik és 

nincs díjhátraléka, 

 - ha az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be és a változás tényét  az új 

Ingatlantulajdonos a korábbi Ingatlantulajdonossal - jelen szerződő féllel - együttesen 15 napon belül a 

Közszolgáltatónak írásban bejelenti, tudomásul véve, hogy a bejelentés megtételéig a közszolgáltatási 

díjat szerződő fél, mint korábbi Ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 

6. Az Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy: 

- Az ingatlanán keletkező hulladékot köteles rendszeresen maximum az igényelt űrméretig  

konténerbe elhelyezni és mennyiségét alacsony szinten tartani. 
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- A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie és 

olyan műszaki állapotban, amelyből a hulladék ürítése szóródás-mentesen biztosítható a szállító 

járműben. 

- A hulladékgyűjtő edénybe (konténerbe) tilos elhelyezni: folyékony, mérgező, tűz-és 

robbanásveszélyes anyagot –kivéve a háztartásokban keletkező hajtógázzal működő üres flakonokat 

-, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző 

személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

- A gyűjtőedényben a hulladékot tömörítés nélkül kell elhelyezni, hogy az a gépi ürítést ne 

akadályozza. 

- A Közszolgáltató az 1. pont szerinti mennyiségen felüli hulladékot külön díj ellenében 

megvásárolható, a Közszolgáltató által rendszeresített – KÖZSZOLG Nonprofit Kft. feliratú - 

bekötött gyűjtőzsákban a gyűjtőedény heti szállítási napján szállítja el (a konténer mellől). 

- A Közszolgáltató az adatvédelmi törvény előírásainak betartásával az Ingatlantulajdonos 

közszolgáltatással összefüggő személyes adatait (név, lakcím, szül. hely-idő, anyja neve) 

nyilvántarthatja és kezelheti 

7. Az Ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé történő előzetes írásbeli bejelentése és hitelt érdemlő 

igazolása alapján mentesül a gyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás díjfizetése alól abban az időszakban, 

amikor az ingatlant tartósan - legkevesebb 90 napig - nem használja és az ingatlanon hulladék sem 

keletkezik. 

Az Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy a fentinél rövidebb ideig tartó használaton kívüliség illetve 

a gyűjtőedény kihelyezésének esetenkénti elmaradása esetén is díjfizetésre kötelezett. 

8. A Közszolgáltató kötelezettsége: 

- A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről - a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről -, a 

bekövetkezett változásokról az Ingatlantulajdonosok tájékoztatása a szerződéskötés előtt illetve 

szerződésmódosítás előtt. 

- A gyűjtőedény állagában keletkezett minden olyan kár megtérítése, amely a szállítás során 

gondatlan, szakszerűtlen ürítés során keletkezett. 

- A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben 

meghatározott módon az Ingatlantulajdonos személyes adatainak nyilvántartása és kezelése a 

szerződés megkötése, a díjfizetési kötelezettség teljesítésének és a díjhátralék behajtásának 

ellenőrizhetősége érdekében. 

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hulladékról szóló törvény illetve Pápa Város 

Önkormányzat Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 11/2014 (V.29.) önkormányzati rendelete valamint a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

10. Felek rögzítik, hogy e szerződés megkötésével egyidejűleg a tárgyi ingatlanra korábban kötött 

szolgáltatási szerződés hatályát veszti. 

11. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen 

tárgyalások útján rendezik. Ha a vita megállapodással nem zárható le, úgy a Felek kikötik és elfogadják 

a Pápai Járásbíróság illetékességét. 

 

Pápa, 202  . …................... hó ….. nap 

 

 

 

  

Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

helyett és nevében eljáró 

KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 

Megrendelő 

(Ingatlanhasználó) 

 

 


