BESZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely, létrejött egyrészt a ..................................................................................................
...........................................................................;
Cg.:
..................................;
.........................................;
statisztikai
számjel:
..........................................;
..................................................................., mint beszállító (a továbbiakban: Beszállító)

(székhely:
adószám:
képviseli:

másrészt, a Kaposmérői Közszolgáltatási Kft., Cím: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13., Adószám:
24146278-2-14., Képviseletében: Cséki Lajosné ügyvezető, mint üzemeltetést ellátó gazdasági társaság (a
továbbiakban: Üzemeltető)
továbbiakban együttesen, mint „Felek” között, az alábbiak szerint:
I.

Preambulum

A Működtető engedéllyel rendelkezik komplex hulladéklerakó működtetésére, melynek címe: Hetes 062/1.
1.

A szerződés tárgya:

1.1. Szállító vállalja a Működtető komplex hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó engedélyében szereplő,
az alábbi fajtájú hulladék szállítását:





lom hulladék - EWC 20 03 07
biológiailag lebomló hulladék - EWC 20 02 01
stabilizált hulladék - EWC 19 03 05
föld és kövek hulladék - EWC 19 12 09

1.2. A szerződés határozott időtartamú, jelen szerződés aláírásának napjától ……………………………. tart.
2.

Általános rész
2.1. Az üzemeltető telephelye - ahol a jelen szerződés tárgyát képező települési hulladék átadás-átvételre
kerül – Hetes, külterület hrsz: 062/1/A-K alatt helyezkedik el. A telephelyen környezetbarát
módszerekkel, az érvényes hatósági engedélyek alapján kerül sor a hulladék ártalmatlanítására.
Üzemeltető nyilatkozik, hogy a tevékenység és a tevékenységi engedélyek összhangban vannak a
hulladékkezelésre vonatkozó nemzeti szabályozással.
2.2. Nyilatkozatok
Szerződő Felek külön-külön is kijelentik, és ezért szavatosságot vállalnak, hogy
- a magyar jogszabályok alapján megfelelően bejegyzett és működő társaságok, rendelkeznek
minden szükséges felhatalmazással és engedéllyel ahhoz, hogy a jelen szerződést aláírják és
annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítsék, továbbá kijelentik, hogy a legjobb tudásuk szerint
nincs ellenük folyamatban levő vagy őket fenyegető felszámolási eljárás, nem indult ellenük
környezetvédelmi bírságolási eljárás;
- semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választott bíróságon nincs folyamatban és a
Felek tudomása szerint nem várható ellenük indított, vagy őket érintő olyan per, kereset vagy
eljárás, amely hátrányosan érintheti a Felek Szerződés szerinti kötelezettségének teljesítését.
2.3. Szabályozók, szabványok, irányelvek
Felek a szerződés teljesítésénél a magyar jogszabályi rendelkezéseket, hatósági előírásokat
alkalmazzák.

2.4. A Felek kijelentik, hogy a tevékenységüket a szükséges összes érvényes hatósági engedély
birtokában végzik.
2.5. Az Üzemeltető a tevékenységét a SO-04Z/KO/1576-7/2018. számú IPPC engedély alapján végzi.
2.6. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban rögzített minőségű és
mennyiségű hulladékot az átadási ponton átveszi.
3.

Beszállító feladatai
3.1. A szerződés tárgyát
szállítása/szállíttatása.

képező

hulladékok

Üzemeltető

telephelyére

(Hetes

062/1.)

3.2. Hulladékanalízis készíttetése (különösen EWC 19 03 05 miatt) és a megbízottnak átadása. (szükség
szerint)
3.3. A szerződés 6. pontjában részletezettek szerinti mértékben és feltételekkel ártalmatlanítási díj
fizetése a vállalkozónak.
4.

Üzemeltető feladatai, kötelezettségei
Az EWC 19 03 05 és EWC 19 12 09 kódszámú hulladékok tekintetében:
4.1. A szállítmányok fogadása a telephelyén, mérlegelés, a hulladék minőségének ellenőrzése, a
szállítási-dokumentumok átvétele;
4.2. A szállító gépjárművek meghibásodását elkerülendő, a lerakó telep és a depónia megközelítésére
szolgáló utak járhatóságának, alkalmasságának folyamatos biztosítása;
4.3. A szállítmány szemrevételezés utáni átvétele;
4.4. Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerinti hulladékkezelési műveletek
elvégzése;
4.5. A hulladék szakszerű és jogszerű elhelyezése, ártalmatlanítása, a hulladéktest technológiai
előírások szerinti folyamatos tömörítése, takarása;
4.6. Mérlegelési jegy kiadása, hulladék nyilvántartás folyamatos vezetése.
4.7. Üzemeltető köteles a birtokában lévő lerakó üzemeltetésének teljes időtartamára a birtokában lévő
lerakóra olyan általános vagyonbiztosítási szerződést kötni, amely a biztosítási esemény szerint
megsemmisült, károsodott, a birtokában lévő Eszközök részét képező vagyontárgyak újra
előállítási, pótlási kötelezettségéhez kellő fedezetet biztosít. Üzemeltető köteles az üzemeltetés
teljes időtartamára olyan felelősség biztosítást kötni, amely harmadik személyekkel, illetve
általában felmerült környezeti károkkal kapcsolatban megfelelő fedezetül szolgál. Felek
megállapodnak abban, hogy a bármely eszköz káresemény következtében történő megsemmisülése
esetén, a biztosítóintézet által fizetett kártérítés a tulajdonos Társulást és az Önkormányzatot illeti.
Az EWC 20 02 01 kódszámú hulladékok tekintetében:
4.8. A szállítmányok fogadása a telephelyen, mérlegelés, a hulladék minőségének ellenőrzése, a
szállítási-dokumentumok átvétele;

4.9. A szállító gépjárművek meghibásodását elkerülendő, a lerakó telep és a depónia megközelítésére
szolgáló utak járhatóságának, alkalmasságának folyamatos biztosítása;
4.10. A szállítmány szemrevételezés utáni átvétele;
4.11. Az érvényes hatósági engedélyben foglaltak szerinti hulladékkezelési, hasznosítási műveletek
elvégzése;
4.12. Mérlegelési jegy kiadása, hulladék nyilvántartás folyamatos vezetése.
5.

Átadási pont és teljesítés helye
Az Üzemeltető teljesítésének, a hulladék átvételének helyszíne a szerződés kezdetekor a Kaposmérői
hulladéklerakó telep (Hetes hrsz.: 062/1 A-K).
Az átadási pont az Üzemeltető által a Beszállító vagy gyűjtést szállítást végző alvállalkozója számára
megjelölt helyre történő ürítés. A telephelyen érvényben levő környezetvédelmi, biztonságtechnikai,
munka-, egészségvédelmi, valamint technológiai előírások betartása, betartatása az Üzemeltető feladata.

6. Üzemeltetői, Bérleti díj, fizetési feltételek
6.1. Üzemeltetői díjak:
A Beszállító az Üzemeltető részére az 1.1. pontban részletesen meghatározott hulladékok 4.
pontban részletezett átvételéért, kezeléséért, ártalmatlanításáért, díjat fizet az Üzemeltető által
kiállított számla ellenében annak OTP Banknál vezetett 11743002-20206363.
számlaszámú
számlájára történő átutalással az alábbiak szerint:
6.1.1. EWC 19 03 05 és EWC 19 12 09 kódszám alá tartozó hulladékokra vonatkozóan
hasznosítási (R5) díj:

12.500,- Ft+ÁFA /tonna

6.1.2. EWC 20 03 07 kódszám alá tartozó hulladékokra vonatkozóan
előkezelési és ártalmatlanítási (R12) díj:

20.500,- Ft+ÁFA/tonna

6.1.3. EWC 20 02 01 kódszám alá tartozó hulladékokra vonatkozóan
ártalmatlanítási (D5) díj:

16.500,-Ft+ÁFA/tonna

6.2. Az Üzemeltető a tárgyhavi hulladék-beszállításokról tárgyhót követő hónap 5. napjáig számlát
állít ki, melyet elektronikus és postai úton is megküld a Beszállító részére a jelen szerződésben
szereplő címre, illetve e-mail címre is. A számla fizetési határideje a számla megrendelőhöz való
beérkezésétől számított 15. nap.
6.3. A havi számlázott mennyiség: az adott időszakban az egyes napi beszállításokon mérlegelt,
mérlegjegyeken rögzített (átadott és átvett) hulladék mennyiségek összege.
6.4. A számla összege: az átvételi egységdíj és a havi számlázott mennyiség szorzata. A folyamatos
szolgáltatás miatt a szolgáltatás teljesítésének időpontja azonos a számlán feltüntetett fizetési
határidővel.

6.5.Késedelmes fizetés
Késedelmes fizetése esetén felek a Ptk. 6:155. (1) szerinti késedelmi kamatot érvényesítik. Három
napos fizetési késedelem esetén a vállalkozó írásbeli felszólítást küld a megrendelőnek tartozása
kiegyenlítésére.
Amennyiben a Beszállító az Üzemeltető írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül sem
egyenlítette ki tartozását és a késedelme összességében a 30 napot meghaladja, úgy ezen együttes
feltételek teljesülése esetén az Üzemeltető egyoldalúan jogosult kezelési, ártalmatlanítási, illetve
hasznosítási díj fizetés módját — a Beszállító faxon és/vagy email-ben történő tájékoztatását
követően — készpénzfizetésre módosítani.
A készpénzfizetés alapja a beszállításra kerülő hulladék, vállalkozó által — hitelesített hídmérlegen
— mért mennyisége.
Amennyiben a felek között a fizetési felszólító levél kiküldését követő 15 napon belül nem születik
megállapodás a tartozás rendezésével kapcsolatosan az Üzemeltető jogosult a szerződés azonnali
hatállyal történő felmondására.
7. A szerződéses feltételek módosulása
A felek rögzítik, hogy jelen szerződés feltételeit a szerződés aláíráskor fennálló jogszabályok alapján
határozták meg. A felek ugyanakkor rögzítik, hogy az Üzemeltetőt terhelő járulékok és egyéb
adójellegű terhek változása esetén egyeztetést tartanak és közösen határozzák meg a díjváltozás
mértékét, annak figyelembevételével, hogy egyik felet sem érheti anyagi hátrány (pl.: lerakási járulék
mértékének változása; amely a szerződés megkötésekor a hatályos jogszabály alapján 6.000,- Ft/
tonna + áfa)
Az esetleges jogszabályi változások hatására bekövetkező díjváltozás mértékéről valamint annak
számítási módjáról az Üzemeltető írásban tájékoztatja a Beszállítót.
A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Üzemeltető értékesíteni, vagy más gazdasági
társaság, szervezet részére átadni kívánja a teljesítés helyéül szolgáló hulladék lerakó üzemeltetését,
abban az esetben a felek írásbeli nyilatkozatával van lehetőség a szerződés átírására.
8. A szerződés megszűnése, módosulása
8.1. A jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik.
8.2. A szerződés felmondási ideje:
 A szerződés felmondási ideje 30 nap, az egyik félnek a másik félhez intézett írásbeli
közlésével, a felmondási ok megjelölésével, megnevezésével történhet.
9. Értesítések, kapcsolattartás:
9.1. Szolgáltató részéről:
név: …………………………
tel: …………………………….
e-mail: ………………………………..
9.2. Üzemeltető részéről:
név: Csete Károly
tel: 06/70/9311-885

email: inert.kaposmero@gmail.com

10. A rendelkezések részleges hatálya
Ha bármely bíróság, vagy hatóság szerint a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy
végrehajthatatlan, akkor ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés, vagy
annak bármely rendelkezése érvénytelenségét, semmisségét, végrehajthatatlanságát, és minden más
rendelkezés érvényben és hatályban marad.

11. Egyéb szerződéses feltételek
11.1. A jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 2-2 példányt kapnak a szerződő Felek.
11.2. Felek írásban -levél útján - megtett nyilatkozatai, ajánlott-tértivevényes levélben történnek, a
feleknek a jelen szerződés fejlécében címére történő elküldéssel. Ezen címek megváltozásáról a felek
kötelesek egymást írásban értesíteni. A tértivevényes/ajánlott levél átvételének megtagadása vagy
postai „nem keresés”-e (vagy, ha a postai megjelölés: „Nem fogadta el” vagy „Címzett ismeretlen
helyre költözött”) a levél elküldésétől számított 5. (ötödik) napon úgy minősül, hogy a címzett a
levelet átvette.
11.3. A jelen szerződés bármilyen kiegészítése és/vagy módosítása csak mindkét Fél írásos
beleegyezésével végezhető el.
11.4. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog, vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
A jelen megállapodást Felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak
tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, megértették, magukra nézve kifejezetten
elfogadták.
Kijelentik Felek továbbá, hogy a megállapodás szövegezését egyértelműnek és érthetőnek találják és annak
tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét és minden tekintetben összeegyeztethető a megállapodás
tárgyával és rendeltetésével, a megkötésére irányadó jogszabályok rendelkezéseivel, az abban foglaltakat
ezért indokoltnak tartják és annak – mint akaratukkal mindenben megegyezőnek – minden oldalát,
jóváhagyólag aláírják.
.Kaposmérő, 2019………………………

Üzemeltető Képviseletében:

Beszállító képviseletében:

Cséki Lajosné

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

ügyvezető

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

