Tiszacsege Város Önkormányzata
K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
2013. október 31‐én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

172/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, a veszélyes hulladék begyűjtéséről és
elszállításáról szóló szerződést megkösse a Remondis Szolnok Zrt‐vel.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

K. m. f.

Szilágyi Sándor sk.
polgármester

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2013. október 31.

Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

melléklet a 172/2013.(X. 31.) KT. számú határozathoz

SZERZŐDÉS
VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSÉRŐL, ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
amely létrejött egyrészről
Település neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata

Székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Adószáma:

15728616‐2‐09

Képviseli:

Szilágyi Sándor polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről:
Cég neve:

Remondis Szolnok Zrt.

Székhelye:

5000 Szolnok, József Attila út 85.

Cégjegyzékszám:

16‐10‐001550

Képviseli:

Lits László
Papp László

KÜJ szám:
KTJ szám:

100222829
100689001

ügyvezető igazgató
ügyvezető igazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató),
együttes említésük esetén Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az I.1. pontban részletezett feladatok tartós, rendszeres
és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő ellátásához szükséges személyi,
jogi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.
2. A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozás
teljesítéséhez szükséges és releváns, valamennyi információt a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátotta, illetve a szükséges és a lehetőséghez képest, időben,
legalább a begyűjtés, szállítás időpontja előtt két nappal a Szolgáltató rendelkezésére
fogja bocsátani. A Megrendelő általi teljesítéséig a Szolgáltató jogosult a teljesítés
megkezdését minden jogkövetkezmény nélkül megtagadni.
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II.
A SZERZŐDÉS TARTALMA
1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a jelen szerződésben
foglaltaknak megfelelően évente két alkalommal végez veszélyes hulladék átvételt az
önkormányzat által kijelölt helyszínen. A szolgáltatás kezdő időpontja jelen szerződés
mindkét fél általi aláírás dátuma. A Megrendelő a megrendelést írásban teljesíti
Szolgáltató felé.
2. Szolgáltató a veszélyes hulladékok átvételi helyszínén megjelenik, munkanapokon előzetes
egyeztetés szerinti időpontban tartózkodik a hulladékok átvételi helyén. Ez idő alatt van a
lakosságnak lehetősége a hulladékok leadására.
3. A veszélyes hulladék gyűjtéséről a lakosság tájékoztatása a Megrendelő feladata.

4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató kizárólag a Közép‐Tisza‐Vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban KÖTI
KTVF) által kiadott hulladékkezelési engedélyeiben szereplő veszélyes hulladékokat
köteles begyűjteni és elszállítani.
5. A Szolgáltató ‐ amennyiben igényt tart rá a Megrendelő ‐ biztosítja a veszélyes
hulladékok begyűjtéséhez a kitöltött „K”‐jegyeket. Megrendelő ebben az esetben is a
jogszabályi előírásoknak megfelelően felel a rögzített adatok ellenőrzéséért, ill. az
általa megadott adatok helyességéért.
6. A veszélyes hulladékok átvételére használt „K” jegyet a hulladék átadójának a
hulladék átadásával egyidejűleg kötelessége aláírni.
7. A Szolgáltató a hulladék kezelővel leigazolt K‐jegyeket a Megrendelő részére köteles
megküldeni. A dokumentumokon szereplő, kezelő által visszaigazolt mennyiségek
képezik a számlázás alapját.
8. A veszélyes hulladék szállításra való előkészítése és erre alkalmassá tétele a
Szolgáltató kötelessége. A Megrendelő megtéríti a leadatott veszélyes hulladékok
átvételéhez, szállításához felhasznált a 1 sz. mellékletben szereplő ADR minősített
csomagolóeszközök díját a Szolgáltatónak.
9. Szolgáltató köteles a Megrendelő területén végzett munkája során külön gondot
fordítani a terület megóvására. Tevékenységével kapcsolatosan a Megrendelőnek
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
10. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet
kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a Szolgáltató felelős
képviselőjének és a Megrendelőnek is. Amennyiben a Szolgáltató képviselője nem
tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített
tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napokat nem
számítva) a Szolgáltató észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő
által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetőek meg.
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III.
A SZOLGÁLTATÓ DÍJAZÁSA, DÍJMÓDOSÍTÁS
1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok
ellátásáért az 1. sz. mellékletben szereplő szolgáltatási díjakat fizeti Megrendelő a
Szolgáltatónak.
Fizetési mód: átutalással
Fizetési határidő: 15 nap
2. A veszélyes hulladékok mérlegelése az átvétel helyszínén digitális minősített mérlegen
történik, az adatok veszélyes hulladék begyűjtési K kísérőjegyen rögzítésre kerülnek. Az itt
mért súlyok képezik az egyes beszállítások tényleges ártalmatlanítási díjait.
3. Az átvett veszélyes hulladékok fizetendő ártalmatlanítási díjat és a begyűjtési díjat a település
önkormányzata téríti meg.

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatási díjat minden évben közös
megegyezéssel újratárgyalják még a veszélyes hulladékok begyűjtés szállítása előtt.
5. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltatónak joga van a
Megrendelő felé a PTK 301/A § szerinti késedelmi kamattal megegyező késedelmi
kamatot felszámolnia.
IV.
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE/MEGSZŰNTETÉSE
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés az aláírás napján jön létre és
határozatlan időre szól.

2. A jelen szerződés megszűnik bármelyik fél
- rendes felmondásával, melynek ideje 15 nap,
 bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével
 hulladékkezelési engedélyek lejártával
3. A Szolgáltató a jelen szerződést szüneteltetheti, illetve írásbeli felszólítás után az
igazolhatóan elmaradt megrendelői intézkedést követően felmondhatja, ha a
Megrendelő az szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi. Szüneteltetni
a Szolgáltató akkor jogosult, ha az írásbeli felszólítást követően a felszólításban adott
póthatáridőre sem teljesíti a kötelezettségét a Megrendelő, és a szerződés
felmondását az ismételt felszólítást követően, az ismételt felszólításban adott
póthatáridőre sem teljesített kötelezettségszegés esetén. A felmondási idő 15 nap.
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V.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatosan új jogszabály, jogszabály módosítás, helyi rendelet, helyi
rendeletmódosítás, hatósági határozat lép hatályba, a jelen szerződést a Szerződő
Felek – amennyiben az szükséges – annak megfelelően módosítják.
2. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre
tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások
csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a Szerződő Felek írásban teszik meg.
Írásbeli alaknak az ajánlott tértivevényes levél minősül. A nem kereste jelzéssel,
illetve az átvételt megtagadó jelzésekkel visszaérkező levél kézbesítetnek minősül a
postai feladást követő 10. napon.
3. A Szerződő Felek nevében nyilatkozattételre a jelen szerződés aláírásakor az alábbi
személyek jogosultak:
a. a Megrendelő nevében:
Neve:
……………………….
Postacíme: ………………………
Tel/Fax:
……………………….
E‐mail cím: ………………………
b. a Szolgáltató nevében:
Neve:
Lengyel Imre
Postacíme: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon, fax: 56/511‐427
4. Kapcsolattartó személyek:
a. a Megrendelő nevében:
Neve:
……………………
Postacíme: …………………….
Tel/Fax:
……………………
E‐mail cím: ……………………
b. a Szolgáltató nevében:
Neve:
Csécsei Szilvia
Postacíme: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
Fax:
56/343‐198
Mobilszám: 20/212‐5504
Email cím:
csecsei.szilvia@remondis.hu
5. A Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel
próbálják eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen
szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére a Szerződő Felek alávetik magukat a
Szolnoki Városi Bíróság illetékességének.
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6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hgt. és
a hulladékgazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
A Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmeztek és azt, mint akaratukkal
mindenben egyezőt 4 példányban jóváhagyólag aláírták.
Szolnok, 2013.

……………………………
Szolgáltató

…………………………………
Megrendelő
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1.sz. melléklet
Szolgáltatási árak és a hulladék gyűjtési módja
Megnevezés

EWC 08 03 17* Irodatechnikai hulladék
EWC 13 02 05* Fáradt olaj

Nettó szolgáltatási ár (Ft/kg)

140
60

EWC 14 06 03* Oldószerek, hígítók

120

EWC 15 01 10* Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg

200

(olajos flakon, festékes doboz stb.)
EWC 15 01 11* Kiürült hajtógázos flakonok

200

EWC 20 01 19* Növényvédő szerek

200

EWC 20 01 21* Fénycsövek, izzók

160

EWC 20 01 27* Festék maradék

150

EWC 20 01 31* Gyógyszer hulladék

200

EWC 20 01 33* Elemek

40

EWC 20 01 26* Olaj zsír, különbözik az EWC 20 01 25‐től

80

ADR minősített csomagolóanyagok
Gyűjtőeszköz megnevezése
ADR Big‐Bag zsák (2000 literes)
ADR fekete zsák (110 literes)

Nettó gyűjtőeszköz ár (Ft/db)
5.000
150

Acélhordó, bilincses (200 literes)

10.000

Acélhordó, zárósapkás (200 literes)

10.000

ADR oldatos kanna (20 literes)

Begyűjtési díjak
Tiszacsege……………………..(kijelölt helyszínen)

2.000

Nettó ár (Ft/alkalom)
24.000

A gyűjtési díj csak a gépjárművek kiállását, begyűjtés költségét, illetve a hozzájuk tartozó
szakképzett személyzet jelenlétét tartalmazza.
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