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Ikt.sz.: ………………………. 

 

Közszolgáltatási szerződés 
gazdálkodó szervezetek és intézmények részére 

 

Mely létrejött egyrészről (a hulladék birtokosa): 
 

Név: ……………………………………………………………………………… 

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

Levelezési cím:………………………………………………………………. 

Bankszámlaszám: . ………………………………………………………… 

Adószám: ………………………………………………………………………. 

Kapcsolattartó neve:. ……………………………………………………… 

Kapcsolattartó telefonszáma:………………………………………….. 

Kapcsolattartó e-mail címe:…………………………………………….. 

Tevékenység megnevezése: ……………………………………………. 

Minősítése: nincs/van  ……      ISO ……………. ISO ……………… 

A begyűjtés helye (i), (amennyiben eltér Megrendelő fenti címétől: 

………………………………………………………………………………………. 

(továbbiakban Megrendelő) 

 
Másrészről:  

Név: PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Székhely:3250 Pétervására,Tiszti sor 29. 
Cégjegyzék szám: 10-09-022367 
Adószám: 11172594-2-10 
Képviseli: Garai Ferenc ügyvezető 
Minősítési engedély száma: OKTF-KP/10127-8/2016. 
NHKV Zrt. által kiadott Megfelelőségi vélemény száma: 3700-24/2016. 
Tel.: 36/368-445, Fax: 36/368-634 
KÜJ:100 337 466 
KTJ:101 894 790 
KSH:11172594-3811-572-10 

Továbbiakban, mint Közszolgáltató között, az alábbiak szerint: 
 
I. A szerződés tárgya és hatálya: 
1) Megrendelő, mint a hulladék birtokosa, megrendeli, Közszolgáltató mint a …………………. 
településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére kizárólagosan jogosult szolgáltató 
vállalja a Megrendelő fenti településen lévő  
 

 ………………………………………………………….. alatti 
 
ingatlanán/bérleményén keletkező (különleges elhelyezést nem igénylő) települési hulladék 
(azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék), elszállítását, illetve 
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annak engedéllyel rendelkező helyen történő elhelyezését. Szerződött gyűjtőedényzet: 
(szabványos, az előírásoknak megfelelő, gépi ürítésre alkalmas) 
 

Darab/Térfogat:           db                  literes (110 120 240 1100) hulladékgyűjtő edény  
Darab/Térfogat:           db                  literes (110 120 240 1100) hulladékgyűjtő edény  
Darab/Térfogat:           db                  literes (110 120 240 1100) hulladékgyűjtő edény  

 
Kommunális szilárd hulladék szállítási gyakoriság: heti 1 (egy) alkalom 
 
2) Szelektív hulladékgyűjtési igény:     műanyag,      papír,      üveg,      fém 

Edényzet: :           db 1100 literes konténer/zsák. Szállítási gyakoriság: havonta 1 (egy) alkalom. 
 
3) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elszállításra és elhelyezésre kerülő szemét és 
hulladék alatt a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben, pld. irodaház, műhely, raktárépület, 
üzlet (diák-elhelyezési és – élelmezési) helyiségekben keletkezett kizárólag a hulladékjegyzék 
szerinti 200301 kódszámú települési szilárd hulladékot, azaz a háztartási és a háztartási 
hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot értik, összhangban a mindenkor hatályos jogi normák 
előírásaival. 
 
II. Szolgáltató kötelezettségei: 
1) Megrendelőnél keletkező települési hulladék elszállítása a jelen szerződésben foglalt feltéte-

lek szerint. Amennyiben a szolgáltatónak felróhatóan a hulladék átvételekor, elszállításakor 
a hulladék a gyűjtőedényből kiesik, kiszóródik, a hulladék felszedéséről, elszállításáról, a te-
rület megtisztításáról a szolgáltató gondoskodik.   

2) Szolgáltató a jelen szerződés szerinti szolgáltatást a Ht. és végrehajtási rendeletei, az Orszá-
gos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (továbbiakban OHKT) és a települési 
Önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati 
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) és a jelen szerződésben meghatározott feltételek 
szerint teljesíti.  

3) Szolgáltató a kötelező szavatosságon túl jótállást vállal arra, hogy az általa elszállított szilárd 
hulladék jogszerű elhelyezést nyer. 

4) Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás elvégzéséhez a jogszabályok által megkívánt feltéte-
lekkel, engedélyekkel rendelkezik. Szolgáltató kötelezettsége a jelen szerződés ellátásához 
szükséges hatósági engedélyek, így különösen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevé-
kenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedély és a Ht. 32/A. § 
(1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi vélemény beszerzése és azok hatályának fo-
lyamatos fenntartása jelen szerződés hatályának fennállása alatt. Közszolgáltató kijelenti, 
hogy minősítési engedéllyel rendelkezik.  
 
Közszolgáltató minősítési engedélyének száma: OKTF-KP/10127-8/2016. minősítési osz-
tály: B/I. 
 
 

5) Szolgáltató köteles a hatósági engedélyek szerinti, és a környezetvédelmi hatóság által meg-
határozott minősítési osztály szerinti követelményeket a jelen szerződés hatályosságának 
ideje alatt folyamatosan biztosítani. 

6) Szolgáltató köteles a szolgáltatását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a jelen szerző-
désben meghatározottaknak megfelelően, folyamatosan és teljeskörűen, biztonságosan, a 
szakmai szabályok és követelmények szerint végezni, a szolgáltatását akadályozó körülmé-
nyekre, károkra a Megrendelő figyelmét felhívni. 

7) Szolgáltató köteles a közösen megállapított szállítási időpontra vonatkozó mindenféle vál-
tozásról Megrendelőt 48 órával korábban tájékoztatni. Havária esetén a kijelölt kapcsolat-
tartó személyek egyeztetése alapján történik a szállítás, elhelyezés.  

8) Az edényzet balesetveszélyessé válását jelzi Megrendelő felé. 
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III. Megrendelő kötelezettségei: 
1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató 

részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. 
2) A szolgáltatási díj megfizetése a IV. pontban foglaltak szerint.  
3) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hulladékgyűjtő edénybe csak települési szilárd hulladé-

kot helyezhet el hulladékjegyzék szerinti kód: 200301. Tudomásul veszi továbbá, hogy a 
hulladékgyűjtő edénybe ipari és veszélyes hulladékot nem helyezhet el, amennyiben e szabá-
lyokat megszegi, a szolgáltató a szállítást köteles megtagadni. Utólagos esetben az ebből 
adódó összes költséget, kártérítést, büntetést Megrendelőre hárítja át. 

4) A hulladéktároló edényeket Megrendelő biztosítja. Az edényzet tisztántartásáról, fertőtlení-
téséről, karbantartásáról, javíttatásáról, megőrzéséről, esetleges cseréjéről Megrendelő köte-
les gondoskodni.  

5) Megrendelő tartozik a szállításhoz a hulladéktároló edényeket a szállítás napján 6.00 óráig a 
fenti I/1. pontban megjelölt ingatlan bejárata elé kihelyezni, előkészíteni, az akadálytalan el-
szállítást lehetővé tenni. 

6) A Megrendelő, mint ingatlanhasználó a Koordináló szerv felhívására megadja a közhiteles 
nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát. 
 

IV. A közszolgáltatás díja: 
 
1) Fizetendő közszolgáltatási díj:  

A jelen szerződés szerint nyújtott hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke - nem természetes személy ingatlanhasználók ese-
tén - a Ht.  88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalko-
tott miniszteri rendeletben meghatározott díj. A fenti rendelet hatálybalépéséig a díj mérté-
ke a Ht. 91.§. rendelkezéseinek megfelelően számított (ún. rezsicsökkentett) díj.  
 
A szolgáltatási díj a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján: 
 

120 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítési díja: ……….,-Ft + ÁFA 

240 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítési díja:                          .……….-Ft + ÁFA 

1100 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítési díja:                        ………..-Ft + ÁFA 

- mely tartalmazza a gyűjtési, szállítási, és az elhelyezésért fizetendő díjakat is. 

 
2) A jelen szerződés szerinti szolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat a 69/2016.(III.31.) 

Korm. rendelet 3.§. (1) bek. alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) szedi be.  

3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjról a Megrendelő részére negyedévente állít ki 
számlát 15 napos fizetési határidővel.  

4) A Koordináló szerv a számlát a Szolgáltatónak a Megrendelőre mint ingatlanhasználóra vo-
natkozó, a Ht. és a 69/2016 (III.31.) Korm. rendeletében foglaltak szerinti adatszolgáltatása 
alapján állítja ki. 

5) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv által 
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben kelet-
kező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így ke-
letkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltató-
nak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 

6) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által 
nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következmé-
nyért a közszolgáltatót terheli felelősség. 
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7) A Koordináló szerv szedi be a fentiek szerint a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a 
közszolgáltatónak a jelen szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fi-
zet. 

8) A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. A koordi-
náló szerv a kiszámlázott és a megrendelő által határidőn belül ki nem fizetett közszolgálta-
tási díj behajtása iránt intézkedik. 

9) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jövőben a jogszabályi rendelkezések részben vagy 
egészben a felek megállapodásától teszi függővé az alkalmazható szolgáltatási díjat, úgy felek 
a szolgáltatási díjra új megállapodást kötnek. 
 
V. Vegyes rendelkezések: 

10)  Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. Felek a szerződést minden külön 
értesítés nélkül megszűntnek tekintik azon a napon, amikor Közszolgáltatónak a Megrendelő 
székhelye szerinti települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződése megszűnik. 

11) Abban az esetben, ha Megrendelő a működését ……………….. település közigazgatási területén 
belül jogerősen megszűnteti, 30 napos felmondással élhet. 
  

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó további jogszabályi rendelkezések, továbbá 
a helyi önkormányzat idevonatkozó rendeletei, s az önkormányzatnak a szolgáltatóval kötött 
közszolgáltatási szerződésében foglaltak az irányadók. 
 
Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő vitá-
ikat mindenekelőtt békés úton (közvetlen tárgyalások útján), kísérlik meg rendezni. Ennek 
eredménytelensége esetén minden jogvitájukban szerződő felek – hatásköri és illetékességi sza-
bályoktól függően - Egri Járásbíróság illetve Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki 
jelen okirat aláírásával. 

 
Pétervására, ……………………………… 
 
 
 

………………………………….. ……………………………………… 
Megrendelő Szolgáltató 

cégszerű aláírása cégszerű aláírása 
 


