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ÁlralÁnos KözszoLGÁtTATÁsI FELTÉ:rELEK
A jelen átalános közszolgáltatási

(szerzódéses) feltételek az irányadóak Káloz
településen,a települési hulladékkal - a háztartási és a htvtartási hulladékhoz
hasonló szilárd hulladékkal -, valamint az ellnilönítetten glrujtött hulladékkal végzett
hultadékkezelési kőzszolgaltatásra vonatkozóan, e5rrészről a Vertikál Iipítóipari és
Kommunalis Szolgátatő ZRT B154 Polgá,rdi Bocskai u 39.sz. KÜJ: 1oo3a6783; KTJ:
IOO549934; KSH:1059358I-382I-II4-07 Raiffeisen Bank ZRT. bankszámla:
mint közszolgáJtató (a továbbiakban:
I2o23oog-0o 1 8 i 70B-0o 1 00000),

kőzszolgáJtató), más r észr ől
az ín gatl anh aszn ál ó k kő z őtti kö zszolgáJtatási

jo

gvi szo

nyra.

7. Az ingatlanhasználő a hulladékról szőIő 2OI2.évi CLXXXV. törvény

(továbbiak§an: Ht.). és az Ör. rendelkezéseinek értelmébenjogosult és köteles
i génybe venni a hu lladékk ezelé sí kö zszol,gélJtatást,
A magánszernéIy ingatlanhasznáJő és a közszolgáltató közőtti, a jelen átaJános
szo l gáltatási feltétele kkel szabályozo tt j o gvi s zonyt a kö zszolgáltatás
igénybevételét,az elsó felajánlásának ténye, költségvetési szervek és gazdáLlkodó
szerv e zetek e se té ben, külön szolgí;Jtatási szerző dé s ho zza 1é tre
A közszoIgáltató az Önkormányzati Társulással kötött közszolgdltatási
szerződés szerint vdllaJja, hory a magánszemély hélztartásáből és
költségvetési szerv múködéséból szárrnaző háztartási szilárd hulladék,
illetőleg gazdálkodó szewezet ( jogi személy, jogi személyiséggelnem
rendelkező gazdasági tárrsaság, valamint egléni váJla7kozó, ide nem értve a
költségvetési szervet) háztartásí hulladékhoz hasonló jellegú és összetételú,
azzal egrutt kezelhetó más hulladék elszálítását folyamatos rendszerességgel,
rneghatározott gzakorisággal végzi minimum heti e§/ alkalommal,
nag,wárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, - az
elózetesen kőzzétett j áratterv szerint.
A kőzszolgáJtatő vá7lalja, ho5l amennyiben a járatterv szerinti szá{lítási napon
valamilyen okná fogva a szálítás kimarad, ú§ az azt követő munkanapon,
vas/ a soron következő szálítási időpontban minden esetben pótolja.
KőzszolgáJtatás kezdó napja: 20 i 3.0 1.0 1.
Kőzszo7gá7tatás utolsó napja: 2042. 72.3 I.
Ürítésiglakoriság: a település területén heü egl alkatom.
.

2. A begrujtéshez rendszeresített szabvány grujtőedényt, az ingatlanhasználó
biztosítja, igény esetén a közszolgá]tató bérleti díj ellenében vállalja, hory a
szabvány gruj tóedényt bizto sítj a az in gatlanh asználó n ak.
A rendeltetésszerúen haszná)t - bérbe adott - grujtőedény szükség szerinti
javítását, cseréjétés esetleges pótlását az íngatJanhasznáJó bejelentése alapján
a közszolgá]tatő bizto sítj a.
A - bérbe adott - szabvárty edény, rendeltetéstól eltéró }:.asznaJ,ata,
eltulajdonítása, javíthatatlan sérülése (kiégetés),r.ry megsemmisülése miatt
keletkezett kárt, az az ingatlanhasznáJő köteles megtédteni, aki a grujtóedényt
igazoltan átvette. A szabvány 5rujtőedények tisztántartásáról az
ingatlanha sznaJó köteles gondo skodni.

3.Mingatlanhasználővállalja,horyagl,nrjtésinapokonahulladék$rujtő
ho*z ánnak ürítése az ídőjárási
szabvány grujtóedényzetetolyan t "1,". taiotiá,
,ris"orryokÚl fü ggetlenül me goldható le5len,
-helyre

A szabvány ffito"ae.ryrJt ürítési

történő ki_és behelyezése az

gatlantulaj dono s feladata,
az elszállÍtás napján reggel
Az ingatlanon keletkező és ott $rujtött huliadékotszerint
elhelyezni az íngatlan
6:o0 óráig keII az ingatlanhasználának a fentiek
biztonságát
kÖzlekedés
a
elótti útszakasz mellJtti közterületen, oly módon, hogl
ne veszélyeztesse és a közterületet ne szeíűlyezze,
va$r befa$rott,
Ha a szabvány-edényben elhelyezett hulladék összetömörödött
tenni,
üríthetővé
akkor azingaúa6,.aJznátő köteies a .rujtőedényt
az or, és
A hulladékot csak a kőzszolgáltatő J,e,Jíita"rrkőzéhez rendszeresített,
kihe|yezní,
lehet
edényben
szabvány
a díjjavaslat alapján 110, 12o , literes
a szolgáltató
Az aztmegha_ladó mennyiség _ kivéve a zöldhulladékot pedig csak
kerül
zsákokban
szabvány
által forgaJrnazott, Vertikál feliratu múanyag
in

elszálításra.
szabvány grujtőedény választhatósága

A

alaku1:
magánszemélyek:

a településen az alábbíak szerint

110 literes, vagt I2a tteres
7-2 fős háztartás: 1 1O literes, vá§ 120 literes
2-4 íős háztartás: 11O literes , yd§ 12O literes
3-5 fós Ltévtartás:120 literes vagl 2,db,11O literes,

I főstláztartás:

5_ fős ttáztartás felett: 2.db.110 literes, vary

literes
költségvetési szervek és gazd,áIkodó szervezetek:11o literes,

va§

2.db_1,2o

120 literes

végző
A hulladék nem tartalrnaz:nat olyan tárgrat, amely a begrujtést, Ürítést
a,
b er endezéseit me grongálhatj "hulladékot
a szelektív hulladékszálítás rendjérÓl
Az elkülönitetteri ffitött

- összetétele szerint
szóló hírlerreruen fofraliak szerint kötegelve va5r zsákokban
mellé az úrítési
grujtőedény
látható módon t<etí nnety ezni a ."rá""..""ített
napokon.
A nem megfelelóen kihelyezett bármely hulladék e|száJlítását a közszolga7tatő
megtagadhatja.

4.

hasonló
AkőzszolgáItatő aháztartási hulladék illetve aháztartási hulladékhoz
jellegú és összetételú, azzd, egrutt kezelhetó más hulladék elszálítását, a
megalkotott
települési ont orÁány)athatályoan tevo lent megjelölt rendeletében
és a Ht,
díjtételek
ürítési
e*lségnyi
és szabvány edény)etekhez rőgzített,
dlj ellenében
kőzszoIgá|tatási díjia vonatkoző szabaly"-szerint meghatározott

végzi.
A fizetend,ő kőzszolgéitatási díj e§ltény ezős dij esetében a szabválny edényzetek

Az Ürítési
e5rszeri ürítésidíjának és az ijrítés5rakóriságának szorzata,.
önkormélnyzat
az
esetében,
*rakoriságon, az eg;rtenyezős díj alka1rnazása _
esó
rendeletében meghiározott ürítési5lakoriságból, az adott időszakra
ürítési5zakoriságot kell érteni,

az őnkormányzati
5. A számlázás magánszemély ingatlanhasználók esetében
gazdáIkodő
címlista és adatrágzítő lap, vagi edényzetet váJasztó nyilatkozat,

A.szárnlázás
szervezetek esetébén a szolgaliatói szerződés alapján történik,
utolsó
negredév
a
ne$red,évente,
esetében
id,őszaka: magánszemélyek
gazdáIkodó
hónapjában, a hónap utolsó napjág esedékis fizetésí határidővel,
íizetési
napos
banki
(nyolc)
B
szervezetek esetében ne$,edévárlteJhavonta,
csekken,
készpénzben,
történhet:
határidóvel történik. A száml a reÁd,ezése
csoportos beszedéssel. csoportos beszedési megbizás

átutalással és

teljesítésére,a számla jobb felső sarkában található ü5zfél azonositó szárn
nullák nélküli, valamint a Yertskál, Zrt. azonosítójának: A105935BIT-2-07
megadásával kerülhet sor. Banki átutalási megbízás esetében a kőzszolgá{tató
bankszámla száma: 1,2023008-00181708-00100000 beírásával, valamint a
köz1emény rovatban a lakcím/székh.ely és az üryfél azonosító feltÜntetésével,
amely a szárr.la jobb felsó sarkában taláható.
A számla íizetésihatáridejét követően, de 30 naptári napon belÜl a nem
rendezett szárrrlák teljesítéséreakőzszolgátató íelszőlitja az ingatIanLrasznáJ,Őt.
A Felszólító levél tartaJmazza a mindenkor érvényesadminisztrációs kÖltséget
és késedelmi kamatot, amelyet az íngatlanhasználó köteles megflzetni,
A Ht. rendelkezései szerint a meg nem ftzetett dü, adók módjálra behajtható
köztattozásnak minósül. A kőzszolgáltatő az igazolt díjhátraték behajtása
érdekébensaját maga vary megbízottla útjful intézkedik, illetve a felszólítás és
beha,jtás eredménytelenségeesetén a teljesítésesedékességétkövetó 45 naP
elteliévet a NAV-náLl jogosult kezdeményezni a díjhátralékadók módjára tőrténő
behajtását.

6. A

kedvezmények, mentességek igénybevétele és elszámolása az

önkormányzattal kötött,

külön megállapodásban rögzítettek atapján tÖrténik.

kőzszolgátatást érintő bármely valtozás esetén az ingatlan hasznáJÓja 8
naptári ,rapon belül e tényt a kőzszolgáltatónál írásban köteles bejelenteni, és
az 661;,ez kapcsolódő kőte\ezettsógének (pl. lakcímvaltozás (elsósorban ÜdÜlŐs
idószakos hasznáat,
íngatlanok) iul4jdonos viltozása, elha]i1,ozás/örökösök,

7. A

lakatl an

sá

g igazolás a, tevé kenys é g me gszűnte

té se) ele

get tenni.

B. A Ht. rendelkezései szerint a közszolgáltatő az ingatJanhasznáó személYi
adatait (név, cím, ) a számlázott és fizetett díj összegét kezelheti, a
közszolgéitatás szervezése, a szolgáltatási szerződés teljesítése,ennek

keretében aközszolgáltatási díj igényénekérvényesítéseérdekében(ez esetben
kiegészítvea dtltartozásra vonatkoző adatokkal), szükség esetén alváJlalkozőjal
megbízottj a szárnitra a jelzett felhasználási céiból átadhatja. M adatkezelés
időtartama legfeljebb a szerződés lejártűg, illetve díjtartozás esetén a
dijtarto zás telj e sítésének i dőpon tj ái g terj e d.

g. A

szerződéses feltételek módosítására a felek alapján, illetve a vonatkozó jogt

szabáJyozás vátozására tekintettel a kőzszolgáJtatő részérőI e5loldalÚan
bármikor sor kerülhet. A szerződésnek az ingatlanhasznaJó részérőltÖrténő
felmondására az ingatlan tulajdonosváltása esetén, gazdáIkodási tevékenység
megszüntetése esetén kerülhet sor az ingatlantulajdonos által a
közszolgá)tatőhoz íntézettírásbeli nyílatkozat alapján, a me§elÖlt jÖvóbeni
időponttól, legfeljebb a bejelentés hónapjáLrrak elsó napjától.

nem szabáJyozott kérdésekbena Polgári
Törvénykönyvről szólő és többször módosított 1959. évi IV, tÖrvény (Ptk.), a
hulladékró! szőlő 2Ol2. évi CLXXXV. törvény (Ht.), valamint KáJ,oz KÖzség
önkormányzat Képviselótestületének 17 l2aO4.(IV.30.)Ör. rendelete (Ör,1)
mindenkoá rendelkezései az irányadóak 2014" december 31.-ig a lakossági díj.ak
A jelen

álta]áLrros szerződési feltételekkel

tekintetéb en Ká],oz Község Önkormányzat Képviselótestületének 15/201O.(XII.15.)Ör.
rendelete (Ör.2).

VertikáLl Epítőipari és Kommunális SzolgáJtatő Zrt
közszoLgdltatő

