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 Bérleti megállapodás 

 
 

Egyrészről: 

Megrendelő neve:  …………………………………………………………..……. 

Számlázási Cím: …………………………………………………..……………. 

Kihelyezési Cím: …………………………………………………….………….. 

Anyja neve:   ……………………………………………….……………….. 

Születési hely, idő: …………………………………………………………..…….. 

E-mail és telefon elérhetőség: …………………………. és …………………………. 

 mint  szállítási szolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: átadó). 

 

Másrészről: 

Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.  

Székhely: 5141 Jásztelek, Hrsz: 090/2. 

Telephely: 5141 Jásztelek, Hrsz: 090/2. 

Postacím: 5131 Jászapáti, Pf.: 60. 

Adószám:12495135-2-16 

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11745114-20502353 

Elérhetőségek: 57/540-131, 57/540-132-20as mellék; 57/462-497;  info@regiokomkft.hu 

Képviseli: Hajdu László ügyvezető  

 

mint hulladék szállító (a továbbiakban: átvevő). 

 

1. A szerződés tárgya 

 

 Az átadó …………………………………………………………………. szám alatti lakos az 

ingatlanán keletkező …………………………... (HAK: …………….………..……) hulladékait a 

megrendelt konténerben gyűjti össze. Átvevő …. db …. m3 kapacitású konténert helyez ki az átadó 

ingatlanára. 

 Az átvevő vállalja, hogy gondoskodik az átvett hulladékok engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelő létesítménynek történő átadásáról. 
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 Az átadó nyilatkozik, hogy az átadott hulladékok veszélyes összetevőket nem tartalmaznak. 

Amennyiben ilyen jellegű anyag előfordul az átadásra kerülő hulladékok között, az átvevő jogosult 

annak átvételét megtagadni. 

A konténer kihelyezést követő következő munkanapon megtörténik a konténer beszállítása a 

hulladék ártalmatlanításának helyére. 

A szolgáltatás teljesítését az átadó képviselője által aláírt szállítólevél igazolja.  

 

 

2. Szolgáltatási díj 

A szolgáltatás díja: 

 az átvevő által biztosított konténer bérleti díja: 30.000 Ft/konténer +Áfa, illetve a begyűjtött 

hulladék fajtának az ártalmatlanító hely mindenkori ár listájában feltüntetett lerakási díj összege. 

            Az átvevő az igényelt konténer szám arányában előleg díjbekérőt bocsájt ki, melynek 

kifizetése után kerül az előleg számla kiállításra, és a konténer kihelyezésre. 

 Az átvevő az átadást igazoló szállítólevél alapján vég számlát készít, melyet az átvevő OTB 

Bank Nyrt-nél vezetett 11745114-20502353 számú bankszámlaszámára 15 napon belül átutalással az 

átadó kiegyenlít. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos 

rendelkezései irányadók. 

 

3. Szerződés időtartama 

 

Jelen szerződés eseti konténer bérlésére vonatkozik.  

 

 

 

Jásztelek, 20…………. 

 

 

 

 

 …………………………           ………………………… 

                Átadó                                                              Átvevő 

 


