Szolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről:
INERT - INWEST KFT (székhelye: 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13., asz.: 23146189-214 képviseli: Cséki Lajosné), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
másrészről a
…………………………………………………………. (székhelye: ………………………...
adószáma:
……………….,
cégjegyzék
száma:
………………..,
képviseli:
……………………..) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
(Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon, az alább részletezett feltételek szerint:
I. Preambulum
A Szolgáltató engedéllyel rendelkezik inert lerakó működtetésére Kaposmérő község
területén. Cím: 7521 Kaposmérő, külterületi 05/1. hrsz. E.sz.:SO-04Z/KO/1707-18/2017.
II. A szerződés tárgya és időtartama
1. Szolgáltató vállalja az általa működtetett inert lerakóban, az üzemeltetésére
vonatkozó engedélyében szereplő, meghatározott fajtájú és HAK kódú
hulladékokat(inert hulladékokat) a Megrendelőtől átveszi, kezeli.
2. A szerződés határozott időtartamú, jelen szerződés aláírásának napjától
2019. ………………… tart.
III. A teljesítés helye, a szállítási határidő, az átadás-átvételi feltételek
1. A teljesítés helye:
- 7521 Kaposmérő,külterületi 05/1. hrsz.
2. A Szolgáltató a szerződésben meghatározott inert hulladékot munkanapokon 8.00.órától
16.00 óráig fogadja.
3. A Megrendelő a szállítást megelőző 24 órával korábban köteles a szállítást és a
beszállítandó mennyiséget jelezni a inert.kaposmero@ gmail.com email címre vagy a
06/70/9311885 telefon számra.
4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállítandó inert hulladék a
teljesítés időpontjában megfelel a jelen szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban
foglalt követelményeknek. Az inert hulladék fogalma a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
szerint: "Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy
biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég illetve más fizikai vagy
kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a
vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy
emberi egészség károsodása következne be, további csurgalék és szennyezőanyag tartalma,
illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy
felszín alatti vizeket."
5. A Megrendelő a Kaposmérő, Gyár utca útvonalon 30 km/h sebességkorlátozás betartása
mellett köteles szállítani.
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6. A Megrendelő az inert hulladékot a Szolgáltatónak annak telephelyén adja át a
szállítólevélen feltüntetett m 3 adatok szerint, vagy igény szerint a Szolgáltató a hulladékot
mérlegeli, arról mérlegjegyet állít ki, a mért mennyiséget a szállítólevélen feltünteti.(a
mérlegelés a Szolgáltató szerződéses partnere által másik helyszínen lehetséges)
7. A Szolgáltató (vagy az általa megbízott személy) a Megrendelő saját, vagy megbízásából
beszállítást végző gépjárművekről és a szállított inert hulladékról felvételt jogosult készíteni
és azt 5 éven keresztül megőrizni.
8. A Szolgáltató a 4. pont szerinti átvételt követően - az inert hulladék jellemzőitől függően de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles elvégezni a leszállított inert hulladék mennyiségi és
minőségi ellenőrzését, és teljesítési igazolást a Megrendelő részére kiállítani, ha a leszállított
inert hulladék mennyisége és minősége a jelen szerződésbe foglaltaknak megfelel.
A Szolgáltató az esetlegesen észlelt hibát annak felfedezése után a Megrendelővel köteles
haladéktalanul közölni és egyidejűleg ebből eredő igényét megjelölni.
9. Amennyiben a megvizsgált inert hulladék nem felel meg a szerződésben meghatározott
feltételeknek, a Szolgáltató az átvételt visszautasíthatja, beszállítását megtagadhatja és a
Megrendelő köteles a visszautasított, illetve visszafordított inert hulladékot térítésmentesen
elszállítani.
10.Visszafordított szállítmány tekintetében a Megrendelő nem jogosult a visszafordítással
kapcsolatos semmilyen költségtérítésre vagy kapcsolódó költségek elszámolására.
11. Minőségi probléma vagy egyéb a szállított inert hulladékkal összefüggő hiba észlelése
esetén a Szolgáltató a hibát rögzítő jegyzőkönyv felvételére köteles.
12. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az időjárási körülmények miatt a belterületi utak
sármentes állapotának fenntartása érdekében esős napokon a Szolgáltató a beszállítást
felfüggesztheti. Az értesítést követően elindított gépjárműveket azonban a Szolgáltató még
köteles beengedni és a hulladékot fogadni.
IV. Fizetési feltételek, az ellenszolgáltatás összege
A Szerződő Felek ………….. ft/t……………ft/m3 átvételi díjban állapodtak meg.
1. Szolgáltató a teljesítést követő hónap első hetében gyűjtő számlát állít ki a beszállított és
vagy mérlegelt mennyiség alapján, melyet postán küld meg a Megrendelő részére. A
Megrendelő a megküldött számlát a kiállítástól számított 15 napon belül átutalással egyenlíti
ki. A Szolgáltató a számla mellékleteként megküldi a Megrendelő vagy képviselője által
aláírt szállítólevelek másolatát, igény szerint a teljesítés igazolás 1 pld-t.
2.Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Szolgáltatónak,
ebben az esetben az utalási határidőt a korrigált számla kiállításától kell számítani.
3. A díj késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató a Ptk. szerint késedelmi kamatra
jogosult.
V. Szerződésszegés
1. Bármelyik fél rendkívüli felmondással élhet azonnali hatállyal a szerződés a másik fél általi
súlyos szerződésszegése esetén.
2. A Szolgáltató jogosult rendkívüli felmondásra, amennyiben:
a.) a Megrendelő nem a szerződésben meghatározott hulladékot szállítja be a Szolgáltató
telephelyére és ez legalább 3 alkalommal jegyzőkönyvbe rögzítésre került.
b.) a Megrendelővel szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul.
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VI. Üzleti titok, közérdekű adatok
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint
a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály
nem teszi lehetővé.
2. A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV.
törvény alapján az Állami Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező, mindenkor hatályos törvényi rendelkezéseket
kell alkalmazni.
VII. Kapcsolattartás
1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Szerződő Felek
által felhatalmazott személyek:
Szolgáltató részéről:
Csete Károly
Telefon: 06/70/9311885 E-mail:inert.kaposmero@mail.com
Megrendelő részéről:
…………………….
Telefon:………………..E-mail:……………..@..................
Nevezett személyek jogosultak a teljesítésigazolás kiállítására és aláírására.
A szerződésben foglaltak módosítására külön felhatalmazás hiányában nem jogosultak.
VIII. Záró rendelkezések
1. Jelen szerződés aláírásakor lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően
alkalmazandók.
2. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható.
3. E szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, továbbá a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. A Felek az esetleges jogvitáik polgári peres érvényesítése előtt kötelesek egymással egyeztetni.
Per esetére hatáskörtől függően a Kaposvári Törvényszék, illetőleg a Somogy Megyei Bíróság
illetékességét kötik ki.
Jelen Szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és napon 3 példányban írták alá.

Kaposmérő, 2019…………….

Szolgáltató

Megrendelő
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