
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI 
SZERZİDÉS 

 
(Kérjük a szerzıdést jól olvasható nyomtatott nagybetővel kitölteni.) 
amely létrejött egyrészrıl Fábiánsebestyén Község Önkormányzat, Székhely: 6625 
Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2; bankszámlaszáma: 80600017-10020346, képviseli: Dr. Kós 
György polgármester, mint közszolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészrıl 
 
Név: ……………………………………………………..……………….….……..….….……….. 
Állandó lakcím: ……………………………………..………….…………….….....….…………. 
Számlázási/értesítési cím: ………………..………………………….…..………….…….………. 
Születési hely és idı: ………………………………..………….………………..…...…………. 
Anyja neve: ……………………………………..………………….……………….…..………… 
Személyi igazolvány sorszáma:……………………………….………………...………….…….. 
mint tulajdonos / használó / bérlı* (a továbbiakban: Ingatlantulajdonos) együttes említésük 
esetén Szerzıdı Felek között az alulírott helyen és idıben az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerzıdı Felek figyelemmel a hulladékszállításra vonatkozó mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) elıírásaira a hulladékszállítási jogviszonyukat a jelen 
szerzıdés rendelkezéseinek megfelelıen szabályozzák. 
 
2. Az Ingatlantulajdonos a Szolgáltatótól megrendeli a jelen szerzıdés 2.1. pontjában szereplı 
táblázatban részletezett ingatlan(ok)nál elhelyezett hulladékgyőjtı edény(ek) kétheti egy 
alkalommal történı ürítését 2011. év május hó 1. napjától. (Adott utcára vonatkozó ürítési nap 
felsorolását az Ör. függeléke tartalmazza.) 
 
2.1. Teljesítés helye és mennyisége: 
 

 
Teljesítés helye: 

Alapdíj (mely magában 
foglalja maximum három 
110 literes szemeteszsák 
elszállítását) 

 
110 literes őrtartalmú szemeteszsák 
(160.- Ft+ÁFA/hó/db)** 

Fábiánsebestyén, 
………………………u. 
……………… szám 
 

 
700.- Ft+ ÁFA/hó 

 
további ………… db/hó 

 
3. Az Ingatlantulajdonos a Szolgáltató által negyedévente kibocsátott számlán szereplı összeget 
Polgármesteri Hivatal házipénztárában történı befizetéssel / folyószámláról történı banki 
átutalással * fizeti meg a negyedévet követı nyolc napon belül. 
4. A Szerzıdı Felek a jelen szerzıdés 1. sz. mellékletében rögzített szerzıdéses feltételeket 
magukra nézve kötelezıen elismerik. 
 
Kelt: Fábiánsebestyén, 2011. év ……………. hó ……… nap. 
 
……………………..……………………  ……………………………………………… 
Szolgáltató      Ingatlantulajdonos 
 
* Kérjük, hogy a megfelelı szöveget aláhúzással jelölje. 
**Kérjük, hogy a három zsák felett igényelt szemeteszsákok darabszámát szíveskedjen számmal 
beírni.  
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1. sz. melléklet 

 
SZERZİDÉSES FELTÉTELEK 

 
 
 

1. A Szolgáltató feladata a környezetvédelmi elıírások megtartása mellett a mindenkor hatályos 
Ör-ben elıírt módon a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történı begyőjtése, szállítása a 
települési hulladékkezelı telepre, illetıleg a települési hulladék kezelése, ártalmatlaníttatása, a 
hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása. 
2. A Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának közigazgatási területén található ingatlan 
tulajdonosa köteles a Szolgáltató által nyújtott szervezett közszolgáltatást igénybe venni. Az 
ingatlanán rendszeresen keletkezı települési szilárd hulladékot zsákban köteles győjteni, melyet 
az ingatlanának területi elhelyezkedése szerinti szállítási napon köteles reggel 7 órától a 
Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 
3. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a jelen szerzıdés 2.1. pontjában rögzített számú 
szabványos, rendeltetésszerően használható állapotban lévı (sérülésmentes), bekötözött 
töltınyílású zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. A hulladék győjtésére 110 
literes zsák szolgál.  
4. Az adott idıszakra vonatkozó mindenkori közszolgáltatási díj a mindenkor hatályos Ör. által 
elıírtaknak megfelelı számban és nagyságban szerzıdött – a jelen szerzıdés 2.1. pontjában 
részletezett - szabványos mérető zsák számának, valamint a mindenkori Ör.-ben foglalt ürítési 
díjának és az adott idıszakra vonatkozó átlagos ürítési számának szorzataként kerül kiszámításra.  
5. Az Ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás díját a közszolgáltató által negyedévente, a 
negyedévet követı nyolc napon belül kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén közszolgáltató a 
Ptk. 301. §-ban meghatározott késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos 
ügyleti költséget jogosult felszámítani. 
6. A győjt ıedényben, illetve a zsákban nem helyezhetı el olyan anyag (forró hamu, 
maró/mérgezı anyag, állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy 
robbanóanyag, kı és épülettörmelék, nagyobb terjedelmő, súlyú tárgy stb.), amely 
veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a 
győjt ı jármővet és annak berendezéseit, továbbá veszélyes vagy különleges kezelést igénylı 
hulladék. Az ingatlantulajdonos az e pontban foglalt kötelezettség megszegésével a begyőjt ı 
jármőben okozott károk tekintetében teljes anyagi felelısséggel tartozik a Szolgáltató felé. 
Amennyiben a hulladékgyőjt ı zsákban megállapítható módon veszélyes hulladék került a 
Szolgáltató köteles a hulladékszállítást megtagadni. Ebben az esetben az ingatlantulajdonos 
tudomásul veszi, hogy költségként a szállítási díj kiszámlázásra kerül. 
7. A elhelyezhetı települési szilárd hulladék súlya a 110 literes zsák esetében legfeljebb 30 kg. 
8. A Szolgáltató köteles a szemeteszsákok begyőjtését a tıle elvárható gondossággal elvégezni és 
az ürítés során elszóródott hulladék összetakarításáról gondoskodni, ez a kötelezettség nem terjed 
ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredı szennyezésre. 
9 A jelenleg hatályos Ör. közszolgáltatási díjtételekre vonatkozó módosulása esetén a jelen 
szerzıdés módosítására nem kerül sor, a közszolgáltató az Ör.-ben a szerzıdött zsák számra 
meghatározott, mindenkor aktuális díjat jogosult számlázni. A zsák eladási árát, valamit az egyéb 
többletszolgáltatások díját a Szolgáltató szabadon határozza meg és a helyben szokásos módon 
teszi közzé. 
10. A Szolgáltató köteles a helyi média vagy szórólap útján az ingatlantulajdonost tájékoztatni a 
szállítás rendjének, valamint a díj mértékének megváltozásáról. 
11. Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos a települési 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató a 
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közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlotta, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozóan rendelkezésre állt. 
12. A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minısül. 
13. A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: 
- a szerzıdéstıl eltérı zsákban történı kihelyezés esetén, 
- ha a tárolóedényben a 6. pontban felsorolt anyag került elhelyezésre 
- ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás 
veszélye fennáll (pl. nem bekötött töltınyílású, illetve sérült zsák.) 
- ha a szemeteszsák körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon 
többlethulladék került kihelyezésre 
- szerzıdésen felüli mennyiségő szemeteszsák kihelyezése esetén. 
14. Az ingatlantulajdonos adataiban vagy személyében bekövetkezett változást a közszolgáltató 
felé be kell jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét 
követı hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos, vagy örököse(i) 
köteles(ek) megfizetni. 
15. Ha a közszolgáltatást igénybe vevı díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele 
szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült 
költségeket az ingatlan tulajdonosától, ill. vagyonkezelıjétıl kell behajtani. Közös tulajdonban 
álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelıssége egyetemleges. 
16. A Szolgáltató részére történı írásbeli bejelentést követı hónap 1. napjától mentesül azon 
ingatlantulajdonos a díjfizetési kötelezettségének teljesítése alól: 
- akinek az ingatlana beépítetlen és azon települési hulladék nem keletkezik; 
- aki az 1 hónapot meghaladó távollétét - legalább 15 nappal a távollét kezdete elıtt, a távolléti 
idıtartam pontos megjelölésével - bejelenti a Szolgáltatónak, és ha az ingatlant ezen idıszak alatt 
más sem használja. Fentiek feltétele, hogy a Szolgáltató felé díjhátralékkal nem rendelkezik. 
17. A 16. pontban részletezett bejelentésnek tartalmaznia kell a kérelmezı nevét, a 
közszolgáltatással érintett ingatlan címét, szerzıdésszámát, vevıszámát, értesítési címét valamint 
azt a nyilatkozatot, hogy a szüneteltetést kérı az önkormányzati rendeletben meghatározott és a 
közszolgáltatással ellátott közigazgatási területen kívülre távozik. A bejelentésben foglaltak 
valóságtartamát a közszolgáltató jogosult ellenırizni. 
18. E szerzıdés határozatlan idıre szól. 
19. A jelen szerzıdés megszőnik: 
- a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnése esetén 
- az Ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén. 
20. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, a polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
Törvény, valamint Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselı-testületének a települési 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról alkotott 
mindenkor hatályos Ör.-ében foglaltak az irányadók. 
21. Felek a szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag 2 példányban 
aláírták. 
 
 
Fábiánsebestyén, 2011. április 6. 
 
…………………………………………….  ………………………………………….. 
Szolgáltató      Ingatlantulajdonos 


