
1 

VÁLLALKOZÁSOK HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI 

SZERZŐDÉSE 
 

A Jászberény Városi Önkormányzattal kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

Szerződés alapján 2014. január 1-től a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető 

Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás keretében a települési 

szilárd hulladék begyűjtését Jászberény város közigazgatási területén. 

Jelen szerződésre irányadó, a szerződéskötéskor hatályban lévő jogszabályok: 
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, a továbbiakban: Ht, 

- Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 13.) önkormányzati 

rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről 

(továbbiakban Ör.), 
- 64/2008. (III. 28.) Kormány rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól, 

- 69/2016.(III.31.) Kormány rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 

Jelen szerződést fentiekre tekintettel létrejött egyrészről a 
Név:       Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. 
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mint a Közszolgáltatást igénybe vevő(továbbiakban: Ingatlanhasználó, együttes említésük 

esetén Felek vagy Szerződő Felek) között az alábbi feltételek szerint: 

I. Ingatlanhasználó igénybe veszi 201…. év …..................... hó ......... napjától határozatlan 

időre a fent megadott címen keletkező kommunális hulladék összegyűjtésére, és a 

regionális hulladéklerakóra történő elszállítására vonatkozó közszolgáltatást. 

II. A közszolgáltatásért fizetendő díj megállapítása 

A. A szerződésben rögzített közszolgáltatási díj a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 

91. §-ában foglaltakra figyelemmel került megállapításra. 

 

Edényzet típusa 

Heti egyszeri 

ürítési díj 

(Nettó) 

Éves díj 

(Nettó) db* 
Ürítés 

napja** 

80 literes edényzet 259,38 Ft 13.488.- Ft 
  

120 literes edényzet 277,69 Ft 14.438.- Ft 
  

240 literes edényzet 629,69 Ft 32.744.- Ft 
  

1.100 literes edényzet 2.999.- Ft 155.958.- Ft 
  

*: A Ingatlanhasználó tölti ki. 
**: A Közszolgáltató tölti ki. 

 

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közszolgáltatási díj a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően változik. 

A Ht. 47/A. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a 

miniszter rendeletben állapítja meg, amelyhez tartozó számlázást és díjbeszedést az NHKV 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) biztosítja. 

Díjváltozás esetén a Közszolgáltató az új díj mértékéről a hatályba lépést követően a soron 

következő negyedéves számla kiküldésével egyidejűleg tájékoztatja az Ingatlanhasználót. 

A Jászberény Városi Önkormányzat 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2.§ (6) 

bekezdés a) pontja alapján a közszolgáltatási díj heti egyszeri ürítésre vonatkozik. 

A Jászberény Városi Önkormányzat 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2.§ (9) 

bekezdése alapján, amennyiben az Ingatlanhasználó a szolgáltatás Közszolgáltató általi 

felajánlására nem válaszol, úgy a szerződés a 120 literes űrméretű edényzetre jön létre. 

III. A közszolgáltatási díjak kiegyenlítése, fizetési feltételek 

1) A számla kiállítása negyedévente utólag történik, az Ingatlanhasználó a közszolgáltatásért 

fizetendő díjat a tárgynegyedévet követő hó 15. napjáig köteles megfizetni, az (5/2014.) 

II. 13. Önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése alapján. 

2) A számla ellenértékének kiegyenlítése történhet: 

- átutalással (csoportos beszedési megbízással) a Koordináló szerv bankszámlájára 

- postai készpénz átutalási megbízással („sárga” csekk). 

(Kérjük, aláhúzással jelölje meg, hogy Ön melyik fizetési módot alkalmazza.) 

3) Késedelmes fizetés esetén a felszámítandó kamat mértéke a Polgári Törvénykönyv 

szerinti késedelmi kamat, amely a késedelembe esés első napjától esedékes. 
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4) A fizetendő bruttó összeg az Általános Forgalmi Adóra vonatkozó jogszabályok megfelelő 

alkalmazása szerint kerül megállapításra. 

5) Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az Ingatlanhasználó a települési 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a 

közszolgáltatást az Ingatlanhasználó részére felajánlotta, illetve a közszolgáltatás 

teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolta. 
 

IV. A közszolgáltató feladatai, kötelezettségei és jogai 

1) A Közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont Ingatlanhasználó 

által gyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint 

összegyűjteni, és a regionális hulladéklerakóra történő elszállításáról gondoskodni. 

2) A Közszolgáltató köteles a helyben szokásos módon az Ingatlanhasználót tájékoztatni a 

szállítás rendjének, valamint a díj mértékének megváltoztatásáról. 

3) A Közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha 

ebben természeti, vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozza, ideértve azt az esetet is, 

amikor a Közszolgáltató a rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja 

megközelíteni. Ilyen esetben a Közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő 

következő szállítási napon elszállítási kötelezettségének eleget tenni. 

4) A Közszolgáltató gondoskodik a hulladékgyűjtő edény kiürítése során elszóródó hulladék 

feltakarításáról. 

5) A Közszolgáltató egyéb megállapodás hiányában csak az adott területen rendszeresített, 

szabványos (MSZ-840) lecsukott fedelű edényzetben, a többlethulladék, a biohulladék és 

a szelektíven gyűjtendő hulladék elszállításához megvásárolható céglogóval ellátott 

hulladékzsákban elhelyezett, a jelen szerződés V. fejezetének az „Ingatlanhasználó 

feladatai, kötelezettségei és jogai” 4-5 pontjába nem tartozó - hulladékot szállítja el. 

6) Ha a Közszolgáltató munkavállalói észlelik, hogy a hulladékgyűjtő edényzetben az V. 

fejezet „Ingatlanhasználó feladatai, kötelezettségei és jogai” 4-5) pontjában megjelölt 

hulladékot helyeztek el, vagy a gyűjtőedény túltöltött, akkor az ürítést jogosultak 

megtagadni. Az ürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az Ingatlanhasználót az ok 

megjelölésével írásban értesíti. 

7) A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért 

díjazás illeti meg, melyet a közszolgáltatás tekintetében – a jogszabályi előírások 

alapján – a Koordináló szerv fizet meg részére. 

8) A Koordináló szerv késedelmes fizetés, vagy nem fizetés esetén késedelmi kamatot számít 

fel. Nem fizetés esetén jogosult követelését követeléskezelő cégnek átadni. A Ht. 52. § (1) 

alapján: ”a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót 

terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a 

behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek”. 

9) A Ht. 52. §.(2) alapján: ”a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató 

vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja 

az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja 

annak teljesítésére”. 

10) A Ht. 52. §. (3) szerint: „a felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék 

megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja - a 

felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő 

behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi”. 

11) A Ht. 52. §. (4) alapján: „a NAV - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül 

- jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a 
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felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, 

valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a 

NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának”. 

12) A Ht. 52 §. (5) alapján: „közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban 

életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az 

életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges”. 

13) A Ht. 52. §. (6) alapján: ”ha az (5) bekezdés szerinti behajtás eredménytelen, ennek 

tényéről és okáról a NAV - a behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül - igazolást 

ad a követelés jogosultjának.” 

V. Ingatlanhasználó feladatai, kötelezettségei és jogai 

1) Az Ingatlanhasználó köteles a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett 

közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szilárd hulladékot Ör-ben szabályozott és 

ennek alapján az általa szerződött gyűjtőedénybe összegyűjteni és szállítási napon a 

Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

2) A hulladékgyűjtő edényzet tárolási helyét állandóan tisztán kell tartani, a hótól 

megtisztítani, a síkosság ellen felszórni. Amennyiben az edényzet tárolása közterületen 

történik, az edényzetet használó ingatlan használója köteles a tároló hely környékét 

rendben tartani. Az edényzet mellé lerakott hulladékot csak a többlethulladék 

elszállításához megvásárolható céglogóval ellátott - hulladékzsákban elhelyezve szállítja 

el a Közszolgáltató. 

3) Az Ingatlanhasználó köteles az általa az Ör. figyelembe vételével kiválasztott, zárható, 

szabványosított tárolóedényt – amennyiben ezzel nem rendelkezik – beszerezni, és a 

szállítási napokon, legkésőbb 07:00 órára az ingatlan elé kihelyezni. A tárolóedény a 

szállítás napján este 18:00 óráig tartható közterületen. 

4) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el mérgező, veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, jég, 

hó, sár, fertőző, vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, illetőleg olyan 

hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét, 

vagy életét, illetve gyűjtése során a hulladékgyűjtő gépjármű műszaki berendezésében 

rongálást idézhet elő, ártalmatlanítása, hasznosítása során veszélyezteti a környezetet. 

5) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 

összetömörödött, vagy befagyott, vagy benne a hulladékot úgy összepréselték, hogy az 

elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, emiatt a gyűjtőedényt az 

előírt módon kiüríteni nem lehet, az Ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, 

és a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabványszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.   

6) Az Ingatlanhasználó köteles önmaga gondoskodni megfelelő mennyiségű szabványosított 

gyűjtőedényről, annak megőrzéséről, állagmegóvásáról és rendeltetésszerű 

használatáráról. 

7) A hulladék súlya a tárolóedény súlyával együtt 80 literes űrméretű gyűjtőedény esetében 

20 kg, 120 literes űrméretű gyűjtőedény esetében 30 kg, 240 literes űrméretű gyűjtőedény 

esetében 50 kg, 1.100 literes űrméretű gyűjtőedény esetében 275 kg lehet. Ha a keletkező 

hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát (a fedelet nem 

lehet lecsukni) vagy a megadott súlyhatárt, akkor a Közszolgáltató a tárolóedényt nem 

köteles kiüríteni, a hulladékot nem köteles elszállítani. Ilyen esetekben az 

Ingatlanhasználó a Közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákba teheti a többlet 

hulladékot. Ingatlanhasználó minden esetben a jelen szerződésben szereplő szabványos 

gyűjtőedényt köteles használni, a környezetvédelmi szabályok betartásával. 

8) A használhatatlan, vagy elveszett hulladékgyűjtő edény javításáról, pótlásáról az 

Ingatlanhasználó gondoskodik - amennyiben a rongálás nem a Közszolgáltatónak 

felróható okból történt-, illetve a javítás vagy pótlás költségét viseli. 
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9) A hulladékgyűjtő edények nem szerződésszerű vagy nem rendeltetésszerű használata nem 

mentesíti az Ingatlanhasználót a közszolgáltatási díj megfizetése alól, köteles továbbá 

megtéríteni az ebből származó esetleges károkat is. 

10) A szolgáltatás mértékének változását (edény darabszáma, mérete, ürítés gyakorisága, 

esetleges megszűnése, stb.) az Ingatlanhasználó minden hónap 15-ig jogosult írásban 

jelezni a Közszolgáltató felé, aki legkésőbb a következő hónapban köteles a változást a 

nyilvántartásán átvezetni és alkalmazni. Közszolgáltató jogosult ellenőrizni a bejelentett 

változást. 

11) Az Ingatlanhasználó személyében, adataiban bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak 

15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejelentése esetén a bejelentés 

hónapjának utolsó napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi Ingatlanhasználó köteles 

megfizetni. 

12) Szünetel a közszolgáltatási szerződés, amennyiben az Ingatlanhasználó időleges (30 napot 

meghaladó) távollétét, annak megkezdését megelőző 5 munkanappal korábban a 

Közszolgáltatónak írásban bejelenti, és a bejelentés megfelel a tényeknek. A fenti határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. 

Szünetel a közszolgáltatási szerződés, ha az ingatlan véglegesen megüresedik, nem 

használják, e tényt az ingatlanhasználó a szolgáltatónak bejelenti, és a bejelentés megfelel 

a tényeknek. Ez esetben szünetelésre a szünetelési kérelem benyújtását követő hónap első 

napjától van lehetőség. 

13) Az V/10) - 12) pontokban szabályozott bejelentések elmaradásából eredő károkat az 

Ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató részére megtéríteni. 

VI. Egyéb rendelkezések 

1) Az Ingatlanhasználónál összegyűlő, nagyobb méretű – a rendszeres hulladékgyűjtés 

kapcsán szabványos gyűjtő edénybe nem elhelyezhető, így el nem szállítható –, az ún. 

egyéb szilárd hulladékok a kijelölt ártalmatlanító helyekre szállíthatók, ahol azokat 

ártalmatlanítási díj (lerakási díj) megfizetése mellett átveszik. 

2) A nem lakás célú helyiségek használói a lakóházak hulladéktároló edényeit nem 

használhatják, hanem külön edényzetet kötelesek igénybe venni, és a közszolgáltatásra a 

Közszolgáltatóval szerződést kötni. A nem lakossági célokat szolgáló edény legkisebb 

mérete 80 liter. Ezen kívül használatos még a 120 literes, 240 literes és az 1.100 literes 

űrtartalmú edény. 

3) Ezen szerződést ürítési helyenként köteles megkötni az Ingatlanhasználó. 

4) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a települési hulladék 

begyűjtésével, szállításával kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati 

rendelet a Közszolgáltató és az Önkormányzat jogviszonyát érintő bármely rendelkezése 

megváltozik, úgy a jelen szerződés külön írásbeli módosítás nélkül, az Ingatlanhasználó 

egyszeri, írásbeli értesítésével, a Közszolgáltató honlapján történő megjelenéssel, sajtó 

útján, vagy a helyben szokásos közzététellel megváltozik. 

 

A szerződés bármely elemében (pl. személyes adatok) történő módosítás a 

Közszolgáltatónál írásban, vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető, amelyet 

ott szintén írásba kell foglalni. 

5) A jelen szerződés megszűnésére és a felmondási jog gyakorlására, illetve a jelen 

szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Ht., a Kbt. 

és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, Jászberény 

Városi Önkormányzat Képviselőtestületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról és igénybevételéről rendelkező 5/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete, a 
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Jászberény Városi Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződés és az egyéb 

vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

6) Szerződő felek a köztük felmerülő vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem lehetséges, vitás ügyeikben a Jászberényi Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét határozzák meg. 

 

 

 

 

Jászberény, 201….  ............................ …….. hó ….. nap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Ingatlanhasználó             Közszolgáltató 

 


