Ügyfélkód:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Zöld Bicske Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.) mint közszolgáltató (a továbbiakban
közszolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban megrendelő) között az alábbi helyen és
időben, a következő feltételekkel:
A megrendelő (ingatlanhasználó) adatai
Neve:
A szolgáltatás igénybevételének helye:
Születési helye-ideje:
Anyja leánykori neve:
Számlázási cím:
1. A szerződés tárgya: hulladékgyűjtési és –szállítási közszolgáltatás
A hulladékok megnevezése: egyéb települési hulladék EWC 20 03 01, lom hulladék EWC 20 03 07,
zöld hulladék EWC 20 02 01, műanyag hulladék EWC 20 01 39, papír hulladék EWC 20 01 01
2. A szerződéssel szabályozott jogviszony időtartama: 2015. március 2. - 2020. március 1.
3.

Választott edényméret (a darabszámot kérjük beírni):

Edény típusa (db):

60 liter □ 110 liter □ 120 liter □

240 liter □

4. A jelen szerződéshez tartozó díjakat jogszabályok határozzák meg. A számlák kibocsátását, valamint a díjak beszedését

a közszolgáltató végzi. A szerződéskötéskor érvényes díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:
60 literes gyűjtőedény ürítési negyedéves díja
110/120 literes gyűjtőedény ürítési negyedéves díja
240 literes gyűjtőedény ürítési negyedéves díja
Többlethulladék gyűjtéséhez szükséges zsák ára
kommunális hulladék gyűjtéséhez szükséges 120 literes zsák ára
műanyag hulladék gyűjtéséhez szükséges 120 literes zsák ára
zöld hulladék gyűjtéséhez szükséges 120 literes zsák ára

1614
3406
7875

bruttó HUF
bruttó HUF
bruttó HUF

278
100
394

bruttó HUF
bruttó HUF
bruttó HUF

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a kapcsolódó

6.

7.
8.

kormány-, és miniszteri rendeletek, a Polgári Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendelet és a
közszolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) leírtak az irányadók. A szerződő felek a szerződésből fakadó
vitákat békés úton kísérlik meg rendezni.
A közszolgáltató nyilatkozik, hogy az átvett személyes adatok kezelését az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A közszolgáltató tájékoztatja a megrendelőt, hogy az
adatkezelés a közszolgáltatás teljesítése érdekében, a közszolgáltató érintett településre vonatkozó közszolgáltatási
jogának fennállása idején, ill. a díjhátralék behajtásáig vagy elévüléséig történik. A közszolgáltató az adatokat kizárólag
a szolgáltatás helye szerinti települési önkormányzatnak, díjbehajtó cégnek, bíróságnak, vagy a NAV-nak jogosult
továbbítani. A közszolgáltató tájékoztatja a megrendelőt, hogy az Infotv. 14-17.§ értelmében tájékoztatást kérhet
személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését.
A megrendelő hozzájárul, hogy a közszolgáltató az önkormányzatnál nyilvántartott lakcímadataihoz hozzájuthasson.
A megrendelő a szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételeket megismerte, megértette és
elfogadta, egyúttal az ÁSZF átvételét aláírásával elismerte. A közszolgáltató a hatályos ÁSZF-et ügyfélszolgálati
helyiségében, honlapján, valamint az önkormányzat útján teszi közzé.

Kelt: Pilisvörösvár, …....................................

……………………………………………
megrendelő

Kelt: Bicske, 2015. április 1.

……………………………………….
közszolgáltató

