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Lakossági szerződés 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

igénybevételéről 

 

amely létrejött egyrészről Forráskút Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd 

hulladékkal (továbbiakban: hulladék) kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

(továbbiakban: közszolgáltatás) teljesítésére kizárólagos közszolgáltatói jogosultsággal rendelkező  

 rövidített cégnév: Négyforrás Nonprofit Kft. 

 székhely: 6793 Forráskút, Fő utca 74. 

 cégjegyzékszáma: 06-09-016691 

 adószáma: 2314925-2-06 

 bankszámlaszáma: 57600039-11093163 

 számlavezető: Partiscum XI. Takarékszövetkezet 

 képviseli: Kissné Tóth Klára ügyvezető 

másrészről a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó
1
:  

Neve*:  .................................................................................................................................................  

Születési neve*:  .....................................................................................................................................  

Anyja neve*:  ..........................................................................................................................................  

Címe*:  ...................................................................................................................................................  

Levelezési címe*:  ..................................................................................................................................  

Egyéb elérhetősége (telefon, e-mail):  ...................................................................................................  

Születési helye, ideje*: ...........................................................................................................................  

Adóazonosító jel*:  .............................................................................  

Ingatlan címe* (amire a közszolgáltatás irányul): 6793 Forráskút,  .............................................  

továbbiakban: Megrendelő, 

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

Közszolgáltatás típusa: 

 Kuka Zsák Rendszeresség 
Állandó 

Ideiglenes 

(dátum) darabszám Heti Havi 

120 literig       

240 literig       

egyéb: .........       

                                                           

1 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (1) bekezdés 34. pontja értelmében 

ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a 

lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses 

jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató 

rendszeres időközönként rendelkezésére áll. 
*A csillaggal jelölt adatok kitöltése kötelező. 



1. A Megrendelőnél rendszeresen keletkező hulladék begyűjtését, elszállítását és 

ártalmatlanítását (továbbiakban: közszolgáltatás), a Közszolgáltató biztosítja 2014. január 24. 

napjától határozatlan ideig. 

A Megrendelő a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 38. §, 39. 

§ és 40. § szakaszaiban szabályozottak szerint a közszolgáltatást köteles igénybe venni. 

A Közszolgáltató a közszolgáltatást mindaddig teljesíti, a Megrendelő pedig mindaddig igénybe 

veszi, amíg a Megrendelő részéről a közszolgáltatás igénybevételének jogszabályban megállapított 

feltételei fennállnak a szerződés időtartama alatt. 

2. A Megrendelő vállalja, hogy az ingatlanán keletkező hulladékot a gyűjtőedényben elhelyezi, 

átmenetileg tárolja, és a szállítás napján átadja a Közszolgáltatónak. A közszolgáltatás biztonságos 

és környezetkímélő elláthatóságához a Megrendelő köteles, szabványos és ép gyűjtőedényt 

biztosítani. 

3. Ürítés és gyakorisága heti és havi rendszerességgel történik a vonatkozó önkormányzati 

rendeletben meghatározottak szerint. A lakossági közszolgáltatási szerződésben rögzített ingatlanról 

és gyűjtőedényből
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 történik. A közszolgáltatás díja, a gyűjtőedény méretének, darabszámának és a 

negyedévben elvégzett ürítési díj darabszámának a szorzatából tevődik össze a heti rendszerességű 

közszolgáltatásba bevont területen.  

2014. január 24. napjától alkalmazott közszolgáltatási díjak: 

 A közszolgáltatási díj Forráskút község belterületén, illetve heti rendszerességű 

közszolgáltatással érintett területen a közszolgáltatást folyamatosan igénybevevő, 

életvitelszerűen egész évben ott tartózkodó, ingatlanhasználó esetén: 

Gyűjtőedény mérete  Egyszeri ürítési díj Ft/db 

120 literig  274,- Ft 

121-240 literig  548,- Ft 

 A közszolgáltatás díja a külterületi, havi rendszerességű közszolgáltatással érintett területen, 

a közszolgáltatást folyamatosan igénybevevő, életvitelszerűen egész évben ott tartózkodó 

ingatlanhasználó esetén, zsákos szállítás esetén: 

Zsák mérete  Egyszeri elszállítási díj/hó 

120 liter  596,- Ft 

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. 

Alkalmazott egyéb közszolgáltatási díjak: 

 A közszolgáltatás díja a többlet települési szilárd, kommunális hulladék elszállítására: 

Zsák mérete  Egyszeri elszállítási díj Ft/db 

120 liter  350,- Ft 
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 A Ht. 2. § (1) 18. pontja értelmében gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő 

edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, 

berendezés; 

 



Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatásaink: 

 A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében az ingatlanhasználók a Közszolgáltató 

által biztosított, vagy bármilyen a benne lévő hulladék azonosítására alkalmas átlátszó 

zsákban tehetik ki a szelektíven gyűjtött PET hulladékot. 

A szelektív gyűjtés a kommunális hulladékgyűjtés napján történik kétheti rendszerességgel. 

A közszolgáltatási díjtételekre vonatkozó módosulása esetén a jelen szerződés módosítására nem 

kerül sor, a Közszolgáltató a szerződött gyűjtőedényre meghatározott, mindenkor aktuális díjat 

jogosult felszámolni. 

4. Közszolgáltató a heti rendszerességű közszolgáltatással érintett területen a gyűjtőedényt 1 

alkalom/hét gyakorisággal, a havi rendszerességű közszolgáltatással érintett területen 1 alkalom/hó 

gyakorisággal járatszerűen üríti, illetve veszi át elszállítás céljára. A Megrendelő által kikészített 

gyűjtőedény ürítését, illetve elszállítás céljára történő átvételét a Közszolgáltató a járatterv szerint 

végzi. A Megrendelő köteles a gyűjtési nap reggel 6.00-ig a gyűjtőedényt, illetve zsákokat könnyen 

megközelíthető helyre kikészíteni. A Közszolgáltató a járattervét bármikor módosíthatja, ilyenkor a 

szerződött féllel szemben értesíti kötelezettsége áll fenn. 

5. A Közszolgáltató által teljesített közszolgáltatás díját a heti rendszerességű 

közszolgáltatással érintett területen a Megrendelő rendelkezésére álló gyűjtőedények számának, a 

tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések negyedévente történt számának 

szorzataként állapítja meg. A havi rendszerességű közszolgáltatással érintett területen 

negyedévenként havidíj és az ürítések számának szorzataként történik a számlázás. A Megrendelő a 

közszolgáltatás díjának kiegyenlítésére banki átutalás, készpénzes banki befizetés fizetési módot 

vehet igénybe. 

6. A Megrendelő részére nyújtott közszolgáltatás díját Közszolgáltató jogszabály alapján 

felülvizsgálhatja és a Forráskút Község Önkormányzatával megkötött közszolgáltatatási szerződés 

alapján módosíthatja. A Közszolgáltató a módosított díjról köteles írásban a Megrendelőt a 

módosított közszolgáltatási díj alkalmazását megelőzően legalább 15 nappal tájékoztatni. Az ilyen 

tájékoztatás a közszolgáltatási díj mértékére vonatkozó megállapodás módosításának tekintendő. 

7. Szerződő felek az ÁFA törvény 58. § (1) bekezdés szerinti határozatlan idejű, negyedévre 

szóló elszámolásban állapodnak meg. A Közszolgáltató a Megrendelő részére teljesített 

közszolgáltatást tartalmazó tárgy negyedéven lévő hónapokra eső részletező számlát mindig az 

adott tárgy-negyedév utolsó hónapjának 20. napjáig közvetlenül és/vagy postai úton nyújtja be a 

Megrendelő részére. A számlán a teljesítés időpontja megegyezik a fizetési határidővel. 

Amennyiben a közszolgáltatás volumene negyedévente eltérő mértékű, a Közszolgáltató jogosult a 

negyedévente esedékes díjat a teljes egyévi közszolgáltatás díjának egy negyedévre jutó részeként 

számlázni. 

8. A Megrendelő a közszolgáltatás díját tartalmazó számlát a fizetési határidőn belül tartozik 

kiegyenlíteni. A fizetési határidő figyelmen kívül hagyása esetén a Megrendelőnek a megfizetni 

elmulasztott összeg után a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény értelmében 

(továbbiakban: Ptk.) késedelmi kamat számítható fel. Megrendelő tudomással bír arról, hogy a 

közszolgáltatás igénybevételéért őt terhelő díjhátralék a Ht. 52. § szerint behajtható. 

9. A Közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha 

ebben természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozta — ideértve azt az esetet is, amikor a 

Közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni. Ilyen esetben a 



Közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő következő szállítási napon elszállítási 

kötelezettségének eleget tenni. 

10. Az ingatlanhasználó személyében és az alkalmazott gyűjtőedény adataiban bekövetkezett 

változást a Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejelentésének 

elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a 

korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. A Közszolgáltató abban az esetben köteles a 

gyűjtőedényre vonatkozó szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó igazolta, hogy az előírt 

szabványos tárolóedénnyel rendelkezik  

11. Szünetel a szerződés, ha az ingatlan ideiglenes vagy véglegesen megüresedik, vagy a 

tulajdonos elhalálozik és arra jogosult ingatlanhasználó vagy az örökös a megüresedés tényét és 

annak várható időtartamát írásban közli a Közszolgáltatóval, illetve ha a közszolgáltatási területen 

az ingatlan beépítetlen, és ezt a tényt az ingatlanhasználó igazolja. A szünetelésre a szünetelési 

kérelem benyújtását követő hónap első napjától van lehetőség. 

12. A szünetelés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, az érintett ingatlan 

címét, kérelmező értesítési címét, valamint azt a nyilatkozatot, hogy a szünetelésre milyen okból 

kerül sor. 

13. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 

14. Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények szükség szerinti, de legalább 

évente 2 alkalommal történő tisztításáról és fertőtlenítéséről. 

15. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a települési hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet a felek jogviszonyát érintő 

bármely rendelkezése megváltozik, úgy a jelen szerződés külön írásbeli módosítás nélkül, az 

ingatlanhasználó egyszeri írásbeli értesítésével, illetve sajtó útján, vagy a helyben szokásos 

közzététellel megváltozik. Az Ör. módosítása ezzel, egyéb intézkedés nélkül e szerződést 

megváltoztatja. 

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

Közszolgáltatónál írásban, vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető, amelyet szintén 

írásba kell foglalni. A Közszolgáltató a szerződés módosítás vagy a pótlólagos adatszolgáltatás 

esetén annak időpontját követő hónap első napjától köteles a számlát módosítani. 

17. A Megrendelő a közszolgáltatás igénybevétele tekintetében a jelen szerződés felmondásának 

jogával jogszabály alapján mindaddig nem élhet, amíg Forráskút Község közigazgatási területén a 

Ht. 2. § (1) bekezdésének 34. pontja értelmében ingatlanhasználónak minősül. Abban az esetben 

amennyiben a Megrendelő Forráskút Község közigazgatási területén megszűnik 

ingatlanhasználónak lenni, akkor a szerződést a tárgyhónap utolsó napjával felmondhatja. 

Amennyiben a Megrendelő igazoltan megszűnik, mint ingatlanhasználó, a Közszolgáltató erről 

történő igazolt értesítésével a szerződés hatályát veszti. Közszolgáltató a szerződést nem mondhatja 

fel. 

18. A hulladékgyűjtő tartályba nem szabad mérgező, folyékony, robbanó vagy egyéb anyagot 

elhelyezni, amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozók testi épségét, vagy használata 

során a szállítást végző munkagép műszaki berendezésében rongálódást, illetve a környezetben 

szennyeződést idézhet elő a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint. A Közszolgáltató — a Megrendelő 



egyidejű értesítése mellett — nem köteles kiüríteni azt az gyűjtőedényt, amelyik túlsúlyos (60-120 

literesig az gyűjtőedény maximum 30 kg súlyú lehet; 120-240 literesig a gyűjtőedény maximum 60 

kg súlyú lehet); sérült; későn lett kihelyezett; nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre; amely esetén megállapítható, hogy a 

gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek 

életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt 

okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet; amely esetén 

érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, 

folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt 

nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak; 

kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék 

szóródása nélkül nem lehetséges; továbbá az a többlethulladékot tartalmazó zsák, ami nem a 

Közszolgáltató lógójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag, hulladékgyűjtő 

zsákban kerül kihelyezésre. 

19. A Megrendelő a közszolgáltatás Közszolgáltató általi teljesítésével kapcsolatos kifogásait, 

észrevételeit közvetlenül a Közszolgáltatónak (telefon: 06-62/287-222, mobil: 06-70/489-56-56 

email: ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu és személyesen a Közszolgáltató székhelyén) jelentheti 

be. 

20. A jelen szerződésben nem szabályozott — így a Megrendelő és a Közszolgáltató részletes 

jogait és kötelességeit érintő — kérdésekben a Ht., és annak végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint 

a Közszolgáltató és Forráskút Község Önkormányzata által megkötött közszolgáltatási szerződés és 

Forráskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, mindenkor hatályos 

hulladékgazdálkodási önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak. 

A jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után — tudván, hogy a nem, vagy nem 

kimerítő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ht. és a Ptk., valamint egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak — mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

Forráskút, 2014. …………………………. 

 

 

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

 Megrendelő Négyforrás Nonprofit Kft. 

 


