napirendi pont*
Bizalmas: □

ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:

Javaslat a KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 A biológiailag elbomló hulladék eltérítése
a hulladéklerakóktól Göd várost érintően tárgyú projekt keretében beszerzett
eszközök üzemeltetésére

Az előterjesztés tartalma:

Az előterjesztés szerint.

Ülés fajtája*:

nyílt

Előterjesztő neve:

Balogh Csaba polgármester
dr. Nyitrai Judit ügyvéd

Almási Gábomé Márk Eszter

Az előterjesztést készítette:

Személyi érintettség esetén a zárt
ülés kérésére vonatkozó
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának
2022. 03. 08.
dátuma**:

Sürgősség indoka:

Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdfformátumban kötelező.
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
□
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
El
Tárgyalja:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
□
Képviselő-testület
EJ
IGEN: □
NEM: EJ
Szerepelt-e korábbi napirenden:
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □
IGEN: E]
NEM: □
Pénzügyi állásfoglalást igényel:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □.
.
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:
. LtóOtáty).. .p.U.
L
IGEN: □
NEM: E3
Jogi állásfoglalást igényel:
véleményező jogász:
Városüzemeltetési EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
tanácsnok
Tanácsnoki vélemény:
Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy
VAN: □
NINCS: E]
rendeleti javaslat:
A határozat végrehajtásáért
azonnal
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő
polgármester
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához
tanácskozási joggal
meghívandók:
Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas:
□
]Megjegyzés:...........................................................................

Átadás formája:

jegyző

Jegyzői ellenjegyzés:
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □

<—
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

jeí yző
\

Göd Város Önkormányzata
Polgá rm esterétől
2131 Göd, Pesti út 81.

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. március hó 10. napján tartandó ülésére
Tárgy: Javaslat a KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 A biológiailag elbomló hulladék eltérítése a
hulladéklerakóktól Göd várost érintően tárgyú projekt keretében beszerzett eszközök üzemeltetésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134
Budapest, Váci út 45.) mint támogató által 2017.03.30-án meghirdetett felhívás alapján az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofít Korlátolt Felelősségű
Társaság, valamint
Göd Város
Önkormányzata mint támogatást igénylő kérelmére a „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a
hulladéklerakótól Gödön” című KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 azonosító számú támogatási kérelmet
elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette. Ennek keretén belül a Kedvezményezett NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság összesen 240.000.000.-Ft összegű
vissza nem térítendő támogatásra szerzett jogosultságot.

Ezen projekt keretében Göd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő „Adásvételi szerződés keretében
a „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól Gödön” elnevezésű, KEHOP-3.1.2.-172018-00002 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edényzet
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárást Göd Város Önkormányzata
nevében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság folytatta
le, majd a közbeszerzési eljárás eredményeként Göd Város Önkormányzata nyitott fém konténereket,
műanyag hulladékgyűjtő edényeket, és műanyag házi komposztáló edényt (továbbiakban: tárgyi
eszközök) szerzett be. Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatát az FKF
Nonprofít Zrt-vel (cg: 01-10-043157., székhelye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.) jogutódja BKM
Budapesti Közművek Nonprofít Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-042582., székhelye:
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) kötött szerződés alapján látja el olyan módon, hogy az FKF
Nonprofít Zrt alvállalkozója a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft. Fentiekben foglaltakra
tekintettel Göd Város Önkormányzata a hulladékgyűjtő edényzetet a Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofít Kft használatába adja és e tárgyban a Kft-vel használatba adásra vonatkozó szerződést köt.

Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Göd Város Önkormányzata mint Használatba-adó és a Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-09-164566., székhelye: 2132 Göd, Duna út 5.,
KSH száma: 24384135-3811-572-13., adószáma: 24384135-2-13., képviseletében eljár: együttes
képviseleti joggal Sillóné Kőműves Mónika és Dr. Hetényi Tamás ügyvezető) mint Használó
között a KEHOP-3.1.2.-17-2018-00002 azonosítószámú projekt keretében beszerzett
hulladékgyűjtő edényzet használatba adására vonatkozó szerződést és felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

/J

Göd, 2022. március 8.
Balogh Csaba
polgármester

HULLADÉKGYŰTŐ EDÉNYZET HASZNÁLATBA ADÁSA

amely létrejött egy részről Göd Város Önkormányzata (KSH szám: 15731106-8411-321-13, adószáma:
15731106-2-13, törzsszáma: 731102., székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: Balogh Csaba
Polgármester) mint Tulajdonos (továbbiakban: Használatba-adó), másrészről
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-164566., székhelye: 2132
Göd, Duna út 5., KSH száma: 24384135-3811-572-13., adószáma: 24384135-2-13., képviseletében eljár:
együttes képviseleti joggal Sillóné Kőműves Mónika és Dr. Hetényi Tamás ügyvezető) mint Használó
(továbbiakban: Használó) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

Szerződő felek rögzítik, hogy a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht) 33.§
(1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján köteles biztosítani.
2. Göd Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatát az FKF Nonprofit Zrt-vel (cg:
01-10-043157., székhelye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.) jogutódja BKM Budapesti Közművek Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-042582., székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.)
kötött szerződés alapján látja el. Szerződő felek rögzítik, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság és az FKF Nonprofit Zrt között 2017. október hó 12. napján 22/2017.
számon alvállalkozói szerződés jött létre, amely szerződés alapján a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ezen feladatellátás teljesítése érdekében alvállalkozói tevékenységet végez.
Szerződő felek rögzítik azt is, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
egyedüli tagja Göd Város Önkormányzata.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest,
Váci út 45.) mint támogató által 2017. 03.30-án meghirdetett felhívás alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint Göd Város Önkormányzata mint
támogatást igénylő kérelmére a „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól Gödön” című
KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak
minősítette, ennek keretén belül a Kedvezményezett NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság összesen 240.000.000. -Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra szerzett
jogosultságot. Ezen projekt keretében Göd Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „Adásvételi szerződés
keretében a „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól Gödön” elnevezésű, KEHOP-17-2018-00002
3.1.2.
azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edényzet
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárást Göd Város Önkormányzata
nevében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság folytatta le,
majd a közbeszerzési eljárás eredményeként Göd Város Önkormányzata a jelen szerződés 4. pontjában
rögzített nyitott fém konténereket, műanyag hulladékgyűjtő edényeket, és műanyag házi komposztáló
edényt (továbbiakban: tárgyi eszközök) szerezte be.
4. Ezen előzményeket követően Göd Város Önkormányzata a tulajdonában álló alábbi tárgyi eszközöket

1.

Tétel

1

2

3

4

Megnevezés
5 m3-es nyitott fém
konténer DIN 30720
szabvány szerint
120 literes kétkerekes
műanyag hulladékgyűjtő
edény MSZ EN 840-1
szabvány szerint
240 literes kétkerekes
műanyag hulladékgyűjtő
edény MSZ EN 840-1
szabvány szerint
1100 literes négykerekes

Alapmennyiség
(db)
20

Nettó egységár
/HUF)
425.000,.

Értéke
(HUF)
8.500.000.-

3500

9.530.-

33.355.000.-

3500

11.000.-

38.500.000.-

45

61.400.-

2.763.000.-

2

5

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

műanyag, lapos fedelű
hulladékgyűjtő
edény
MSZ EN 840-2 szabvány
szerint
300 literes műanyag házi
komposztáló edény

2000

8.850.-

17.700.000.-

Összesen
100.818.000.határozatlan időre Használó ellenérték nélküli használatába és birtokába adja, Használó pedig azt kezelés
és használat céljára átveszi. Szerződő felek rögzítik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 11.§ (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása
céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. Szerződő felek
rögzítik, hogy a tárgyi eszközök kezelésbe adására ingyenesen kerül sor, figyelemmel arra, hogy azokat az
önkormányzat kötelező feladatát képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátás céljára
használja a Használó.
Szerződő felek rögzítik, hogy Használó a tárgyi eszközöket kizárólag az alvállalkozói szerződésben foglalt
feladatai ellátására, vagyis hulladékgazdálkodási közszolgáltatási céljára használhatja.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 30 napos felmondási
határidővel bármikor felmondhatja.
Felmondás esetén a Használót az átvett tárgyi eszközök vonatkozásában elszámolási kötelezettség terheli és
köteles azt a felmondási idő utolsó napján Használatba-adó részére eredeti állapotában átadni, a használattal
együttjáró értékcsökkenés figyelembe vétele mellett.
Használó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy olyan belföldi jogi személy amely megfelel a
következő feltételeknek:
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van
nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében fenti alpontok szerinti feltételek fennállnak.

A fentiek szerint átlátható szervezetnek minősülő Használó vállalja továbbá, hogy:
a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek,
valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik
félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
Szerződő felek tudomással bírnak arról a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/G.
§ (1) bekezdésében foglalt alábbi szabályról: „Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény hatálybalépésétől 2023. június 30. napjáig a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont hulladékgazdálkodási vagyonelem
átruházásához, a vagyonelemek birtoklását, hasznosítását, használatát, a hasznai szedését és az azzal
való rendelkezést érintő szerződéses jogviszony létesítéséhez a miniszter előzetes jóváhagyása
szükséges.” Ezen jogszabályi előírásra tekintettel Szerződő felek vállalják, hogy a jelen szerződés
aláírását követő 8 napon belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium (1440 Bp. Pf.l.) részére a
szerződéses jogviszony létesítése érdekében előzetes jóváhagyás iránti kérelmet terjesztenek elő.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés a miniszteri jóváhagyás napján lép
hatályba.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéskötéshez az Irányító Hatóság ............................. szám
alatt járult hozzá.
Szerződő felek rögzítik, hogy Göd Város Önkormányzata a jelen szerződés aláírására ............... /2021.
(..... ) Kt. határozatával hatalmazta fel a Polgármestert.
Használó kijelenti, hogy a jelen szerződésben hivatkozott pályázati anyagokat, a tárgyi eszközökre kötött
adásvételi szerződéseket megismerte. Szerződő felek ezen okiratokat a jelen szerződés részének tekintik,
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15.

16.
17.

Használó vállalja, hogy ezen okiratokban, szerződésekben a tárgyi eszközök használatával, kezelésével,
fenntartásával kapcsolatos illetve egyéb szabályokat betartja.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Használó a jelen szerződés alapján átvett tárgyi eszközöket
az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkozási közszolgáltatást a Ht. 38.§ (1)
bekezdése szerint igénybe vevő ingatlanhasználók részére köteles a jelen szerződés hatályba lépésétől
számított ..................... napon belül, az ingatlanhasználóval kötött és a jelen szerződés mellékletét
képező szerződés szerinti ingyenes használatba átadni azzal, hogy az ingatlanhasználó köteles az átvett
tárgyi eszközt és annak állagát megőrizni, annak megrongálódása, vagy elveszítése esetén köteles a
pótlásról saját költségén gondoskodni, Használó az átadott tárgyi eszközökről és az átvevők személyéről
köteles nyilvántartást vezetni. Szerződő felek rögzítik, hogy ingatlanhasználó alatt a Htv. 2.§ (1)
bekezdés 34. pontjában rögzített személyeket kell érteni.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tartják irányadónak.
Szerződő felek ezen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezést
követően jóváhagyólag írják alá.

Göd, 2022. ................. hó ............ nap

Mellékletet: Ingatlanhasználó és Használó közötti, a tárgyi eszköz átvételére vonatkozó szerződés

Göd Város Önkormányzata
képviseletében
Balogh Csaba Polgármester
Használatba-adó

Közbeszerzési eljárás hatálya alá
nem tartozik

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít Korlátolt
Felelősségű Társaság
képviseletében együttes cégjegyzési joggal
Sillóné Kőműves
Dr. Hetényi Tamás
Mónika ügyvezető
ügyvezető
Használó

Pénzügyi ellenjegyző

Szerződést
előkészítette

A szerződés jogilag
megfelelő

Edény átadás-átvételi jegyzőkönyv
tulajdonosváltozás esetén

Dátum:.................................................
Ingatlan címe:.................................................................................................

Edényzetet átadó, előző tulajdonos neve:....................................................................................

Edényzetet átvevő új tulajdonos
neve:...................................................................................................

anyja neve:...... ...............................................................................
szerződés száma:................ . ..........................................................

Edényzet adatai:

edényzet típusa:
edényzet mérete:

komposztáló keret

zöldhulladék gyűjtő

120 literes

240 literes

1100 literes

sorszáma:..........................................................................................................................

Átadó

Átvevő

HULLADÉKGYŰTŐ EDÉNYZET HASZNÁLATBA ADÁSA

amely létrejött egy részről Göd Város Önkormányzata (KSH szám: 15731106-8411-321-13, adószáma:
15731106-2-13, törzsszáma: 731102., székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: Balogh Csaba
Polgármester) mint Tulajdonos (továbbiakban: Használatba-adó), másrészről
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-09-164566., székhelye: 2132
Göd, Duna út 5., KSH száma: 24384135-3811-572-13., adószáma: 24384135-2-13., képviseletében eljár:
együttes képviseleti joggal Sillóné Kőműves Mónika és Dr. Hetényi Tamás ügyvezető) mint Használó
(továbbiakban: Használó) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
1.

2.

3.

4.

Szerződő felek rögzítik, hogy a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht) 33.§
(1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján köteles biztosítani.
Göd Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatát az FKF Nonprofít Zrt-vel (cg:
01-10-043157., székhelye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.) jogutódja BKM Budapesti Közművek Nonprofít
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-042582., székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.)
kötött szerződés alapján látja el. Szerződő felek rögzítik, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít
Korlátolt Felelősségű Társaság és az FKF Nonprofít Zrt között 2017. október hó 12. napján 22/2017.
számon alvállalkozói szerződés jött létre, amely szerződés alapján a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít
Korlátolt Felelősségű Társaság ezen feladatellátás teljesítése érdekében alvállalkozói tevékenységet végez.
Szerződő felek rögzítik azt is, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság
egyedüli tagja Göd Város Önkormányzata.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest,
Váci út 45.) mint támogató által 2017. 03.30-án meghirdetett felhívás alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint Göd Város Önkormányzata mint
támogatást igénylő kérelmére a „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól Gödön” című
KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak
minősítette, ennek keretén belül a Kedvezményezett NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofít
Korlátolt Felelősségű Társaság összesen 240.000.000.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra szerzett
jogosultságot. Ezen projekt keretében Göd Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „Adásvételi szerződés
keretében a „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól Gödön” elnevezésű, KEHOP-17-2018-00002
3.1.2.
azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edényzet
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárást Göd Város Önkormányzata
nevében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság folytatta le,
majd a közbeszerzési eljárás eredményeként Göd Város Önkormányzata a jelen szerződés 4. pontjában
rögzített nyitott fém konténereket, műanyag hulladékgyűjtő edényeket, és műanyag házi komposztáló
edényt (továbbiakban: tárgyi eszközök) szerezte be.
Ezen előzményeket követően Göd Város Önkormányzata a tulajdonában álló alábbi tárgyi eszközöket

Tétel
1

2

3

4

Megnevezés
5 m3-es nyitott fém
konténer DIN 30720
szabvány szerint
120 literes kétkerekes
műanyag hulladékgyűjtő
edény MSZ EN 840-1
szabvány szerint
240 literes kétkerekes
műanyag hulladékgyűjtő
edény MSZ EN 840-1
szabvány szerint
1100 literes négykerekes

Alapmennyiség
(db)
20

Nettó egységár
/HUF)
425.000,.

Értéke
(HUF)
8.500.000.-

3500

9.530.-

33.355.000.-

3500

11.000.-

38.500.000.-

45

61.400.-

2.763.000.-

2

5
Összesen

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

műanyag, lapos fedelű
hulladékgyűjtő
edény
MSZ EN 840-2 szabvány
szerint
300 literes műanyag házi
komposztáló edény

2000

8.850.-

17.700.000.100.818.000.-

határozatlan időre Használó ellenérték nélküli használatá )a és birtokába adja, Használó pedig azt kezelés
és használat céljára átveszi. Szerződő felek rögzítik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 11.§ (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása
céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. Szerződő felek
rögzítik, hogy a tárgyi eszközök kezelésbe adására ingyenesen kerül sor, figyelemmel arra, hogy azokat az
önkormányzat kötelező feladatát képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátás céljára
használja a Használó.
Szerződő felek rögzítik, hogy Használó a tárgyi eszközöket kizárólag az alvállalkozói szerződésben foglalt
feladatai ellátására, vagyis hulladékgazdálkodási közszolgáltatási céljára használhatja.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 30 napos felmondási
határidővel bármikor felmondhatja.
Felmondás esetén a Használót az átvett tárgyi eszközök vonatkozásában elszámolási kötelezettség terheli és
köteles azt a felmondási idő utolsó napján Használatba-adó részére eredeti állapotában átadni, a használattal
együttjáró értékcsökkenés figyelembe vétele mellett.
Használó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy olyan belföldi jogi személy amely megfelel a
következő feltételeknek:
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van
nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében fenti alpontok szerinti feltételek fennállnak.

A fentiek szerint átlátható szervezetnek minősülő Használó vállalja továbbá, hogy:
a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek,
valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik
félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
Szerződő felek tudomással bírnak arról a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/G.
§ (1) bekezdésében foglalt alábbi szabályról: „Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2021. évi LXVII1. törvény hatálybalépésétől 2023. június 30. napjáig a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont hulladékgazdálkodási vagyonelem
átruházásához, a vagyonelemek birtoklását, hasznosítását, használatát, a hasznai szedését és az azzal
való rendelkezést érintő szerződéses jogviszony létesítéséhez a miniszter előzetes jóváhagyása
szükséges.” Ezen jogszabályi előírásra tekintettel Szerződő felek vállalják, hogy a jelen szerződés
aláírását követő 8 napon belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium (1440 Bp. Pf.l.) részére a
szerződéses jogviszony létesítése érdekében előzetes jóváhagyás iránti kérelmet terjesztenek elő.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés a miniszteri jóváhagyás napján lép
hatályba.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéskötéshez az Irányító Hatóság ............................. szám
alatt járult hozzá.
Szerződő felek rögzítik, hogy Göd Város Önkormányzata a jelen szerződés aláírására............... /2021.
(..... ) Kt. határozatával hatalmazta fel a Polgármestert.
Használó kijelenti, hogy a jelen szerződésben hivatkozott pályázati anyagokat, a tárgyi eszközökre kötött
adásvételi szerződéseket megismerte. Szerződő felek ezen okiratokat a jelen szerződés részének tekintik,
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15.

16.
17.

Használó vállalja, hogy ezen okiratokban, szerződésekben a tárgyi eszközök használatával, kezelésével,
fenntartásával kapcsolatos illetve egyéb szabályokat betartja.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Használó a jelen szerződés alapján átvett tárgyi eszközöket
az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkozási közszolgáltatást a Ht. 38.§ (1)
bekezdése szerint igénybe vevő ingatlanhasználók részére köteles a jelen szerződés hatályba lépésétől
számított ..................... napon belül, az ingatlanhasználóval kötött és a jelen szerződés mellékletét
képező szerződés szerinti ingyenes használatba átadni azzal, hogy az ingatlanhasználó köteles az átvett
tárgyi eszközt és annak állagát megőrizni, annak megrongálódása, vagy elveszítése esetén köteles a
pótlásról saját költségén gondoskodni, Használó az átadott tárgyi eszközökről és az átvevők személyéről
köteles nyilvántartást vezetni. Szerződő felek rögzítik, hogy ingatlanhasználó alatt a Htv. 2.§ (1)
bekezdés 34. pontjában rögzített személyeket kell érteni.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tartják irányadónak.
Szerződő felek ezen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezést
követően jóváhagyólag írják alá.

Göd, 2022 ...... ............ hó ............ nap

Mellékletet: Ingatlanhasználó és Használó közötti, a tárgyi eszköz átvételére vonatkozó szerződés

Göd Város Önkormányzata
képviseletében
Balogh Csaba Polgármester
Használatba-adó

Közbeszerzési eljárás hatálya alá
nem tartozik

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
képviseletében együttes cégjegyzési joggal
Sillóné Kőműves
Dr. Hetényi Tamás
ügyvezető
Mónika ügyvezető
Használó

Pénzügyi ellenjegyző

Szerződést
előkészítette

A szerződés jogilag
megfelelő

MEGHATALMAZÁS

hulladékgyűjtő edény és/vagy komposztáló keret átvételére

Alulírott,

Név:..........................................................................

Anyja neve:.............................................................
Lakcím:......................................................... ...........

meghatalmazom

Név:.......................................................... ...............

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

Lakcím:.....................................................................
, hogy a zöldhulladék gyűjtőedény és/vagy komposztáló keret átadás-átvétele során helyettem
eljárjon.

Kelt: Göd, .........................................

Meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:............................................................
Anyja neve: ............................................
Lakcím:......................................................

Aláírás:........................................................

Név:............................................................
Anyja neve:...............................................
Lakcím:......................................................

Aláírás:........................................................

Meghatalmazott

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐEDÉNYZET ÉS KOMPOSZTÁLÓ KERET
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

DÁTUM:..................................

EDÉNYZET MÉRETE:

ÁTADÓ ÜGYINTÉZŐ NEVE:....................... .......................

120 literes

TARTÁLY CÍMKE SORSZÁMA:...................

EDÉNYZETET ÁTVEVŐ:

1100 literes
komposztáló (300 literes)

KOMPOSZTÁLÓ CÍMKE SORSZÁMA:

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

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

MEGHATALMAZOTT ÚTJÁN

SZERZŐDŐ NEVE:.........................................................................................

ANYJA NEVE:................... . ..................... . .........................................................
INGATLAN CÍME:.............................................................................................

SZERZŐDÉS SZÁMA:......................................................................................

Fenti edényzetet átvevő részére ellenérték nélküli használatába és birtokába adjuk, átvevő pedig azt
használat céljára átveszi. Átvevő tudomásul veszi, hogy az átvett edényeket kizárólag Göd város
közigazgatási területén használhatja, kifejezetten hulladékgazdálkodási közszolgáltatási célra. Az
átvevő ingatlanhasználó köteles az átvett tárgyi eszköz állagát megőrizni, annak megrongálódása,
vagy elveszítése esetén köteles az alkatrészek, illetve az edényzet pótlásáról saját költségén
gondoskodni. Az edényzetbe kizárólag zöldhulladék helyezhető, maximum súlykorláttal, mely 120
literes edény esetében 20 kg, 1100 literes edény esetében 200 kg.
A kötelező közszolgáltatás keretein belül, térítésmentesen kerül elszállításra az érvényes címkével
ellátott edényzetből az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladék. A szállítási napokról minden évben
tájékoztatást adunk.

Tudomásul veszem, hogy az ingatlanban bekövetkező tulaj donosváltozás és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás szüneteltetése esetén köteles vagyok az edényt és/vagy komposztáló keretet a Gödi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére visszaszolgáltatni.

A személyes adatok kezelése a hulladékgyűjtő edények ingyenes kiosztása céljából történik. Az
adatkezelés körében az alábbi személyes adatait kezeljük: név, édesanyja neve, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett ingatlan címe.

Alulírott, mint átvevő aláírásommal igazolom, hogy a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet
és/vagy a komposztáló keretet a fentiek elvolvasása és tudomásulvétele után átvettem.

Átadó

Átvevő

ÚTMUTATÓ

Göd Város Önkormányzata által a KEHOP-3.1.2.-17-2018-00002 azonosítószámú a „ Biológiailag
lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Göd várost érintően „ elnevezésű és a KEHOP3.1.1.-17-2018-00001 a „Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és kibővítése Gödön”
elnevezésű projekt keretében beszerzésre került hulladékgyűjtő edények és komposztáló keretek
kiosztásához

2022.
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Az útmutató célja, hogy iránymutatásként szolgáljon az edényzetek ( hulladékgyűjtő tartályok és
komposztáló keretek) kiosztása során, megkönnyítve ezáltal a gördülékeny és hatékony ügyintézési
folyamatokat, kérdés esetén választ adva az ügyintézést végző személyek számára.

Az edényosztás szabályai
Az ingatlanhasználó vagy a meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy az előzetesen kiközölt
értesítésben megjelelölt időpontban megjelenik az edényosztás helyszínén, annak érdekében, hogy
átvegye a zöldhulladék és/vagy a szelektív csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényt és/ vagy
a zöldhulladék komposztálására szolgáló keretet.

Edények átadás-átvétele:
Az átvételhez az ingatlanhasználó vagy meghatalmazott által az alábbi dokumentumok bemutatása
szükséges:

•
•
•

személyi igazolvány
lakcímkártya
meghatalmazás az edény átvételére

Kézzel írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú aláírása, míg a géppel írott meghatalmazást
két tanú aláírásával lehet csak elfogadni.

1) Az ügyintéző az érvényben lévő szerződések nyilvántartásában megkeresi
ingatlanhasználót és egyezteti adatait a személyi okmányon szereplő adatokkal.

az

2) Abban az esetben, ha a nyilvántartásban szereplő ingatlanhasználó helyett a meghatalmazott
személy jár el, akkor a megállapodásban jelölni szükséges a képviseleti jog alapján történő
eljárást. A meghatalmazásban szereplő adatokat ekkor is egyeztetni kell a személyi
okmányon szereplő adatokkal. A megállapodásban az ingatlanhasználó nevét, anyja nevét
és az ingatlan címét tüntetjük fel az edény átadás későbbi ellenőrizhetősége érdekében.

3) A szükséges iratok bemutatása során az ügyintéző köteles leellenőrizni, hogy az
ingatlanhasználó jogosult-e a hulladékszállítás igénybevételére, azaz a nyilvántartásban
szereplő adatok teljes mértékben megegyeznek a személyi okmányom vagy a
meghatalmazásban szereplő adatokkal.
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4) Amennyiben eltérés tapasztalható a nyilvántartás és a személyi okmány vagy
meghatalmazás adatai között, ebben az esetben az edényzet nem adható át. Az adatváltozás
bejelentésére, az adatok módosítására a BKM Zrt. alvállalkozójánál a Gödi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában van lehetőség. Az
edényzet átvételére csak a módosítást követően kerülhet sor.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatának elérhetősége:
• Cím: 2132, Göd Duna út 5.-Kisfaludy utca felőli bejárat
• telefonszám:+3 627-530-611
• email: info@godihulladek.hu

5) Adategyeztetést követően az edény sorszáma olvashatóan feltüntetésre kerül a már kitöltött
megállapodáson, majd mindkét fél aláírását követően a kiválasztott edényzet átadásra kerül
az érvényesítő matricával együtt.

6) Az aláírást követően a megállapodás egyik példánya átadásra kerül az ügyfél részére, a
másik példány az átadónál marad.

Göd, 2021.11.25.
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Hulladékgyűjtő edényzet / komposztáló keret visszavételi jegyzőkönyve

Helyszín: Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.ügyfélszolgálat-2132 Göd Duna út 5.
Dátum:.................................................

Átvevő:................................................

Edényzetet átadó személy adatai:

Név:...................................................................................................
Ingatlan címe:.......................................................................................

Edényzet adatai:
típusa:

zöldhulladék gyűjtőedény

mérete:

120 literes

sorszáma:

komposztáló keret

240 literes

1100 literes

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

Megjegyzések:

az edényzeten sérülés található: igen / nem

a sérülés leírása:.......................................................................................................................................

Alulírott, mint átadó aláírásommal igazolom, hogy a jegyzőkönyvben feltüntetett edényzetet
átadtam.

Átadó

Átvevő

