
 

 

        KÖZSZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS                       Szerződésszám:      

        
 
 
 
mely létrejött egyrészről a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. Sopron, Verő József u. 1. 

szám alatti közszolgáltató, másrészről ……………………………………………....……….adóazonosító száma:…………………….. 

születési helye, ideje:………………………………………….…………             anyja neve: …………………….…………………………. 

házastárs neve…………………………………..………………….……….adóazonosító száma:…………………………………. 

születési helye, ideje:…………………………………….……………………………anyja neve: ……………………………..…………….. 

Lakcíme:…………………………………………………………………….sz. alatti lakos/ok, mint közszolgáltatást igénybe vevő között. 

 
1./ Szerződés tárgya:  
 
……………………………………………………………..  szám alatt keletkező, …….db ………. literes, ……db ………..literes,  

……db ………..literes  szabvány hulladékgyűjtő edényben összegyűjtött háztartási hulladék elszállítása. 

 
2./ Szerződés időbeli hatálya: 
 
2013. január 01 - től határozatlan ideig tart. 
A tulajdonos a szolgáltatási szerződést írásban, az alábbi esetekben mondhatja fel: az ingatlan végleges és teljes megüresedése, 
lebontása, valamint a tulajdonos személyében történő változás esetén. A díjfizetési kötelezettség azon a napon szűnik meg, amikor a 
bejelentés a Kft. tudomására jut. 
 
3./ A közszolgáltató kötelezettségei: 

- A hulladéktároló edény/ek/ heti  egy  alkalommal történő ürítése, s a hulladékgyűjtő/k/ átvételi helyre történő          
visszarakása. A járatnap változtatásának joga a szolgáltatót - előzetes értesítéssel – megilleti. Az előzetes értesítés a médián 
keresztül történik (szórólapon, helyi rádióban, újságban, stb.).   

- A szolgáltató köteles a szerződésben meghatározott mennyiséget meghaladó hulladék elszállítására is, ha az STKH Sopron és 
Térsége Kft.-nél vásárolható emblémás műanyag zsákba rakott hulladékot a szállítás napján a tulajdonos kihelyezi. 

- Az ürítés során okozott közterületi szennyeződés megszüntetése. 
- A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos bármely panasz kivizsgálása és a szükséges intézkedés megtétele. 
- A hulladékszállítással kapcsolatos reklamációk intézése munkanapokon 6-14 óra között 99/506-488 telefonon történhet.  

Minden egyéb ügyintézés Sopron, Verő József u. 1. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában, melynek telefonszáma: 99/514-582 
(Ügyfélfogadás a szerződés megkötésének időpontjában: hétfőn és pénteken 7-10, szerdán 7-16 óra között van). 

 
4./ A tulajdonos (szolgáltatást igénybe vevő) kötelezettségei: 

- A hulladékszállítást érintő változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni.  
- A hulladékgyűjtő olyan műszaki állapotban tartása, amelyből az ürítés szóródás mentesen biztosítható.   
- A gyűjtőtartályban a hulladékot tömörítés nélkül kell elhelyezni, hogy a gépi ürítés akadálytalan legyen. 
- A hulladéktároló edénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint mérgező, robbanó, folyékony anyagot, illetve  

veszélyes hulladékot elhelyezni tilos. 
- Gondoskodni kell a hulladékgyűjtő edény – szállítás napján történő – ki, majd visszahelyezéséről, - a külön engedéllyel 

közterületen tárolt edények kivételével. 
- Biztosítani kell a kihelyezett tartályok fedettségét (a lehajtott fedéllel), az esetlegesen közterületre kerülő hulladékot a tulajdonos 

(szolgáltatást igénybe vevő) haladéktalanul köteles feltakarítani. 
- A tartályt úgy kell kihelyezni, hogy az a gyalogos- és a gépjármű forgalmat ne akadályozza. 
-  
 

5./ Díjfizetési kötelezettség: 

A tulajdonos (szolgáltatást igénybe vevő) a jelen szerződés 6./ pontjában hivatkozott önkormányzati rendeletben meghatározott díjat 
köteles a közszolgáltatónak – a számlában megjelölt határidőben – megfizetni. A díjfizetés elmaradása esetén köztartozásnak minősül, s 
adók módjára kerül behajtásra. 
 
A közszolgáltatás igénybevételének 30 napnál hosszabb ideig történő szüneteltetése esetén, - melyet a tulajdonos (szolgáltatást igénybe 
vevő) köteles előzetesen írásban bejelenteni, - a közszolgáltató a fizetendő díjat időarányosan csökkenti, illetve a számlázást mellőzi. 
Egy hónapnál rövidebb ideig tartó szüneteltetés, illetve a hulladékgyűjtő edény/ek/ kihelyezésének alkalmankénti elmaradása a díjfizetési 
kötelezettséget nem érinti. 
 
6./ Záró rendelkezés 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Önkormányzatok települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó 
közszolgáltatásról szóló helyi rendelete, valamint a vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. 
 
 
 
Dátum:…………………………………………….. 
 

 

 

…………….………………………………….           ph.       ……….………………………………….….. 
                  közszolgáltató                                                                                   tulajdonos  
              Tel.szám:                   


