napirendi pont**
Bizalmas: □

ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
Előterjesztés címe:

A nem kötelezően ellátandó hulladékbegyüjtési feladatokkal kapcsolatos szerződések
jóváhagyása

Az előterjesztés tartalma:

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. június 8-án kelt levelében nehéz anyagi
helyzetére hivatkozva kérte Önkormányzatunktól fedezet biztosítását, illetve a mellékelt
szerződések jóváhagyását.

Ülés fajtája*:

Nyílt

Előterjesztő neve:

Tóth János jegyző
dr. Kolláth Balázs

Az előterjesztést készítette:

Személyi érintettség esetén a zárt
ülés kérésére vonatkozó
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának
2022. 06. 10.
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
E
Tárgyalja:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
□
Képviselő-testület
El
IGEN: □
NEM: El
Szerepelt-e korábbi napirenden:
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □
IGEN: El
NEM: □
Pénzügyi állásfoglalást igényel:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: .SLclIoJoIk'.
\02..
IGEN: □
'
Jogi állásfoglalást igényel:
NEM: El
Véleményező jogász:
Városüzemeltetési EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Átadás formája:

Tanácsnoki vélemény:

tanácsnok
Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy
VAN: □
rendeleti javaslat:

A határozat végrehajtásáért
felelős személy megnevezése:

polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő
megjelölése (reális időpont):

azonnal

NINCS: E

A napirend tárgyalásához
tanácskozási joggal
meghívandók:
Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas:

□

Megjegyzés:...................... . ...........................................................
jegyző

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

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Göd Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
soron következő ülésére
Tárgy: A nem kötelezően ellátandó hulladékbegyűjtési feladatokkal kapcsolatos szerződések
jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. június 8-án kelt levelében (1. számú melléklet)
nehéz anyagi helyzetére hivatkozva kérte Önkormányzatunktól fedezet biztosítását, illetve a mellékelt
szerződések (2. számú melléklet) jóváhagyását az illegálisan kihelyezett hulladék begyűjtése,
zöldhulladék begyűjtése, veszélyes hulladék begyűjtése, zöldhulladék átvételi telep üzemeltetése és
közterületen elhelyezett edények ürítésének a jövőben történő ellátása érdekében.

A fenti feladatok elvégzését eddig a kötelezően ellátandó feladatok pénzügyi bevételeiből tudták
finanszírozni, azonban a már említett nehéz anyagi helyzetükre tekintettel ezen feladatok ellátása,
valamint a kötelező feladatok ellátása is veszélybe kerülhet.

Határozati javaslat
.../2022. (VI. 13.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a zöldhulladék begyűjtéséről, zöldhulladék telep üzemeltetéséről, veszélyes hulladék
begyűjtéséről, köztéri hulladék elszállításáról, valamint a közterületen illegálisan elhelyezett
hulladék elszállításáról szóló megállapodásokat elfogadja és fedezetet biztosít a feladatok
ellátására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a zöldhulladék begyűjtéséről, zöldhulladék telep
üzemeltetéséről, veszélyes hulladék begyűjtéséről, köztéri hulladék elszállításáról, valamint a
közterületen illegálisan elhelyezett hulladék elszállításáról szóló megállapodások (2.sz. melléklet)
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel történő megkötésére.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. 06.10.
Tisztelettel:

tííh János
jegyző

40-4 1^022^
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2132 Göd, Duna út 5.
Telefon: +36 27 530-611
info@godihulladek.hu

Göd Város Önkormányzata
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2131 Göd Pesti Út 81.

Tóth János jegyző úr részére

Tisztelt Jegyző Úr!

Személyes megbeszélésünkre hivatkozva azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a
Képviselőtestület által elfogadott, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. július 1-jéig
meghatározott, eddig teljesített feladatok ellenértékének kifizetése ügyében mihamarabb intézkedni
szíveskedjen.

Indoklásul előadjuk, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy a
továbbiakban finanszírozzuk ezeknek a feladatoknak a teljesítését. A kötelezően ellátandó feladatok
pénzügyi bevételéből tudtuk eddig finanszírozni az illegális hulladék begyűjtését, a zöldhulladék átvételi
telep működését és a köztéri edények ürítését.

A tevékenységünk további folytatásához megkerestük a szállító partnereinket fizetési haladék kérése
ügyében, illetve a BKM Zrt-t, mint vevőt, de nem tudnak segíteni a pénzügyi helyzetünkön. Ezért fennáll
a veszélye, hogy hamarosan nem tudjuk megtankolni az autóinkat, nem fogadják tőlünk a zöldhulladékot
kezelésre, nem tudunk eleget tenni a június 13-i járulékfizetési kötelezettségünknek és a júniusi
bérfizetésnek, így a kötelező közszolgáltatás elvégzése is veszélybe kerül.
Amennyiben az elfogadott költségvetés hiányában a kifizetéshez képviselőtestületi döntés kell,
akkor szükséges a rendkívüli Képviselőtestületi ülés összehívása. Ammennyiben a város működéséhez
elengedhetetlenül szükséges tevékenység a lakosság kiszolgálása a hulladékelszállítási ügyekben, úgy
szíveskedjen intézkedni a soron kívüli szerződéskötés és kifizetés ügyében.

Köszönettel:

■-/

w

- ■

fj/

dr. Hetényi Tamás és Sillóné KÖíttuyes Mónika
ügyvezetők

Göd, 2022. 06. 08.

Köztéri Hulladékszállítási szerződés

amely létrejött egyrészről
Göd Város Önkormányzata
székhelye:
2131 Göd, Pesti út 81.
adószáma:
15731106-2-13
statisztikai számjegy:
15731106-8411-321-13
képviseli:
Balogh Csaba polgármester,
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
illetve másrészről
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
székhelye:
2132 Göd, Duna út 5.
képviselik:
dr. Hetényi Tamás ügyvezető,
Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető
cégjegyzékszáma:
13-09-164566;
statisztikai számjele:
24384135-3811-572-13
KÜJ szám:
101716974
KTJ szám:
101531932
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között (együttes említésük esetén: Felek) a mai napon az alábbiak szerint:
I. A szerződéskötés előzménye

A 2012. évi CLXXXV. Hulladékgazdálkodási törvény (Hgt.) rendelkezéseinek értelmében
Göd Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a BKM Zrt-vel
kötött
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
útján
biztosítja.
A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés nem terjed ki Göd város területén kihelyezett
köztéri edények ürítésére.
II. A szerződés tárgya és hatálya:

1) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja Megrendelő közigazgatási határán belül
elhelyezett köztéri és kutyaürülék gyűjtő edényekben keletkező (különleges elhelyezést nem
igénylő) települési szilárd hulladék elszállítását, illetve annak engedéllyel rendelkező helyen
történő elhelyezését.
Szerződött gyüjtöedényzet:
a) 229 db a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 1 sz. mellékletben felsorolt
köztéri hulladékgyűjtő edény és 24 db a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 2
sz. mellékletben felsorolt kutyaürülék gyűjtőedény.

Szerződő felek rögzítik, hogy az a) pontban meghatározott hulladékgyűjtő edények ürítési
gyakorisága:
Január 1. - március 31. valamint október 1. - december 31. között heti egyszeri alkalom,
április 1. - szeptember 30. között heti két alkalom, valamint a 2. és 3. sz. mellékletben
szereplő edények esetében április 1. - szeptember 30. között heti 3 alkalommal.

2) Jelen szerződés 2022. január 01. napján lép hatályba és egy éves határozott időre szól. A
szerződés a határozott idő alatt kizárólag rendkívüli felmondással szüntethető meg.
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3) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elszállításra és elhelyezésre kerülő hulladék
alatt a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben keletkezett összes települési szilárd (nem
veszélyes) hulladékot értik, mely összhangban van a mindenkor hatályos jogi normák
előírásaival.
III. Vállalkozó kötelezettségei:
1) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a rakodás és szállítás hibájából
bármi szennyeződés keletkezik, azt Vállalkozó saját költségén, haladéktalanul köteles
megszüntetni.

2) Az edényzet balesetveszélyessé válását jelzi Megrendelő felé.
3) Vállalkozó a kötelező szavatosságon túl jótállást vállal arra, hogy az általa elszállított
szilárd hulladék jogszerű elhelyezést nyer, és a vállalkozói tevékenység gyakorlásához
minden a jogszabályok megkívánt feltétellel rendelkezik.

4) Vállalkozó köteles a közösen megállapított szállítási időpontra vonatkozó mindenféle
változásról Megrendelőt 48 órával korábban tájékoztatni. Rendkívüli helyzet (természeti
katasztrófa, havária, vis maior, egyéb) esetén a kijelölt kapcsolattartó személyek egyeztetése
alapján történik a szállítás, elhelyezés.
IV. Megrendelő kötelezettségei:
1) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hulladékgyűjtő edénybe csak települési szilárd
hulladék helyezhető el EWC kód: 200301. Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a
hulladékgyűjtő edénybe ipari és veszélyes hulladékot, valamint zöldhulladékot és építési
törmeléket helyeznek el, a szolgáltató a szállítást köteles megtagadni. Ebben az esetben az
ebből adódó összes költséget, kártérítést, büntetést Megrendelőre hárítja át.
2) A hulladéktároló edények karbantartásáról, javíttatásáról, megőrzéséről, esetleges
cseréjéről Megrendelő köteles gondoskodni.

3) Megrendelő tartozik a szállításhoz a hulladéktároló edények akadálytalan elszállítást
lehetővé tenni.

V. Az ellenérték:

1) Fizetendő vállalkozási díj:

A II. pontban meghatározott közterületi hulladékgyűjtő és kutyaürülék gyűjtő edények ürítési
díja a mellékletben található előzetes költségkalkuláció alapján 2022. évben bruttó 9.885.300
Ft.- mely tartalmazza a gyűjtési, szállítási, és az elhelyezésért fizetendő díjakat is.
2) Az ellenérték tekintetében szerződésmódosításra a felek között az esetben kerülhet sor, ha a
költségek, szállítási feltételek, illetve megrendelői igény változása következik be.

3) Szolgáltató a vállalkozási díjat két egyenlő részletben számlázza. Megrendelő Vállalkozó
számlájának kézhezvételét követő 8 banki napon belül a számla összegét megegyezés szerint
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átutalja a Vállalkozó 10300002-10600115-49020014 számú bankszámlájára. Késedelmes
fizetés esetén Megrendelő a késedelembe esésének időpontjától kezdődően, a késedelemmel
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű
késedelmi kamatot köteles fizetni.

4) A Vállalkozó a számla, illetve résszámla benyújtására a szerződésben meghatározott
ütemezés teljesítésével jogosult, a megrendelő által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv
alapján, melyet a számla benyújtási határidőt megelőzően a felek közösen vesznek fel. A
Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítést igazoló jegyzőkönyv nélkül sem számlát, sem
részszámlát a Megrendelő felé nem nyújt be.

VI. Egyebek:
1) Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről:
Név: Szabó-Miklós Rita
Telefonszám: +3627/530-054
E-mail cím: szabomiklosrita@god.hu
Vállalkozó részéről:
Név: Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető
Telefonszám: 06 20 223 1763
E-mail cím: sillone.monika@godihulladek.hu
2) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2012. évi CLXXXV. törvény,
valamint a közüzemi és szemétszállításra vonatkozó további jogszabályi rendelkezések,
továbbá a helyi önkormányzat idevonatkozó rendeletéi, s az önkormányzatnak a
szolgáltatóval kötött közüzemi szerződésben foglaltak az irányadók.

Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő
vitáikat mindenekelőtt békés úton (közvetlen tárgyalások útján), kísérlik meg rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén minden jogvitájukban szerződő felek a Dunakeszi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki jelen okirat aláírásával.
Göd, 2022.06.07.

Göd Város Önkormányzata
Balogh Csaba
Polgármester

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
dr. Hetényi Tamás és
Sillóné Kőműves Mónika ügyvezetők
Vállalkozó

pénzügyi ellenjegyző

jogi ellenjegyző
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Munkalap 1

FELMÉRÉS A KÖZTERÜLETEN LÉVŐ HULLADÉKTÁROLÓKRÓL
Közterületen lévő szeméttároló
Közterület
megnevezése

Fsz.

Típusa
Piarista
Jászber
k által Műanyag
ény
készíte tárolós
típusú
tt

Helye

kihely.
1
2
3

Ady Endre út
Ady Endre út
Ady Endre út

4

Ady Endre út

5
6
7
8

Ady Endre út
Ady Endre út
Ady Endre út
Ady Endre út

9

Ady Endre út

10
11
12
13
14

Ady
Ady
Ady
Ady
Ady

15

Alagút utca

16
17
18
19
20

Alagút utca
Alagút utca
Alsógödi vasút állomás
Arany János utca
Arany János utca

Felső - Göd Posta előtt
42 számú ingatlan előtt
44 számú ingatlan előtt
„Göd lakótelep” buszmegállónál (páratlan
oldal)
Kálmán u sarkon
Gyógyszertár előtt
Takarék Szövetkezet előtt
Labdagyár buszmegállónál
„Göd lakótelep” buszmegállónál (Verseny
utca sarok)
Kinizsi u kerékpár u. csatlakozásnál
64 számú ingatlan előtt
53 számú ingatlan előtt
Turista utca sarkon
Kerékpár tárolók
József Attila Művelődési Ház előtt és
Bankjegy automatánál
Alagút előtti telek sarkánál
József Attila u. sarkon
peron mellett - Pest felé
Béke u. sarkon (üzlet előtt)
Móricz Zs. u. sarkon

21

Árpád utca

8/A számú ingatlan keleti, és a nyugati végein

Bajcsy - Zsilinszky utca
Balassi Bálint utca
Bartók Béla utca
Batthyány utca
Beck Ö. Fülöp tér
Béke út
Béke út
Béke út
Bimbó utca
Bozóky Gyula tér
Bozóky Gyula tér
Bozóky Gyula tér
Dózsa György utca
Dózsa György utca
Duna gáton
Duna gáton
Duna gáton
Duna gáton
Duna gáton
Duna gáton
Duna gáton
Duna parti sétány
Duna út
Duna út
Duna út

Szent István utca sarok
a Munkácsy utca felőli sarkon
a „Tó büfé” - vei szemben
Rákóczi u felőli végén
A tér járdaburkolatai mellett
Babits Mihály u sarkon
Óvoda előtt
33 előtt az oszlop mellett
Rozmaring u sarkon
Plébánia bejáratához vezető járdánál
Játszótéren
Plébániának a Teleki u felőli sarkán
Előd utca sarkon
Palczer u. sarkon
Bocskai utcánál
Határ utcánál
Evezős utcánál
Halász utcánál
Regős utcánál
a csárda felőli gát aljánál
Csárdával szemben a gát tetején
3ME bejárata előtt
/ad virág utca sarkon
rész előtt
Sellő utca sarkon

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Endre út
Endre út
Endre út
Endre út
Endre út (MÁV pu.)

Oldal 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
2
3

1
1
2
1
1

2

1
1
1
1
5

1

1
1
1
1
2
1

j

1
1
1

1
1

2
2
1

1
1
1
1

1
1
1

Munkalap 1
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

2014 nov

2014 nov

Duna út
Duna út
Fácán utca
Felsőgöd vasútállomás
Gorkij utca
Gutenberg utca
Hernád köz
Honvéd sor
Honvéd sor
Honvéd sor
Honvéd sor
Honvéd sor
Honvéd sor
Honvéd sor
Honvéd sor - föld út
Ifjúság köz
Jávorka utca
Jávorka utca
Jegenye utca
Jegenye utca
Jegenye utca
Jegenye utca
Jósika utca út
Kádár utca
Kálmán utca
Kálmán utca
Kerek erdő utca
Kisfaludy utca
Kossuth tér
Kossuth út
Kossuth út
Köztársaság út
Köztársaság út
Köztársaság út
Lenkey utca
Lenkey utca
Luther utca
Marignane tér
Madách utca
Mikszáth Kálmán utca
Mikszáth Kálmán utca
Munkácsy Mihály utca
Munkácsy Mihály utca
Munkácsy Mihály utca
Munkácsy Mihály utca
Nemeskéri Kis Miklós út
Nemeskéri Kis Miklós út
Otthon utca
Összekötő út
Ősz utca
Pázmány Péter utca
Pesti út
Pesti út
Pesti út
Pesti út
Pesti út
Pesti út - Budapest felé
Pesti út - Budapest felé
Pesti út - Budapest felé
Pesti út - Budapest felé
Pesti út - Budapest felé
Pesti út - Budapest felé
Pesti út - Vác felé

MÁV parkoló sarkán
„Piramis Építőház” felőli sarkon
vasúti aluljáró előtt
peron mellett - Pest felé
4/b előtt
Rákóczi u felőli végén ( Ságvári köz)
Játszótéren
Duna u - Kisfaludy u. között
Kisfaludy u. - Csendes köz között
Csendes köz - Ifjúság köz között
Gyalogos vasúti aluljárónál
Balázsovits Sportcsarnok déli sarok
Kolozsvári utca sarkon
József u. sarkon
Bölcsőde előtt
N. L. iskola bejárata előtt
Duna part térkőjárda előtt
Piarista iskola előtt
Duna lejáró végében a Duna parton
25 számú ingatlan előtt
Ibolya utcánál
Rezeda utcánál
Duna csárda parkoló szélén
Játszótér sarkon
Ady klub személyi bejárata előtt
Református templom előtt
Strand bejárathoz vezető járda sarkon
Egészség ház park és udvar területén
Park területén
Duna parti játszótér területén
Zöldséges előtt
Üzletsoron a zöldséges előtt
Jegenye utca sarkon
Pesti út sarkon
Óvoda előtti
Vasút utca sarkon
Bartók B. u sarkon
átszótér
Kolozsvári utca sarkon (ABC előtt)
Béke u sarok a zöldséges előtt
Pöltenberg u sarok
Buszforduló buszmegállójában
élelmiszer bolt előtt (buszforduló mellett)
11/A számú ingatlan előtt
Mayerffy utca sarok
Koszorú tér déli sarkán
Streba u sarok buszmegálló
Játszótér
Termál strand bejáratánál
Waldorf óvoda bejáratnál
Kerékpár út pihenőnél
Penny Markét- nél
Alsógödi postánál
Béke utca sarkon - Bp. felé menet
Római Katolikus templom előtt
Szabadságharcosok útja előtt
.Gárdonyi Géza” u. busz megálló
.Gólya falatozó” buszmegálló
,Kék Duna üdülő” busz megálló
.Szigetmonostori rév” buszmegálló
.Kincsem Csárda” buszmegálló
3öd PM Hivatal buszmegálló
.Kincsem Csárda” buszmegálló
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Munkalap 1
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

2014 nov
2015febr

2014 okt

2014 nov

Pesti út - Vác felé
Pesti út - Vác felé
Pesti út - Vác felé
Pesti út - Vác felé
Pesti út - Vác felé
Pesti út - Vác felé
Petőfi Sándor utca
Petőfi Sándor utca
Petőfi tér
Petőfi tér
Pöltenberg utca
Rákóczi út
Rákóczi út
Rákóczi út
Rákóczi út
Rákóczi út
Rákóczi út
Rákóczi út
Rákóczi út
Regős utca
Rozmaring utca
Széchenyi utca
Széchenyi strand
Széchenyi strand
Szeder utca
Szent Imre herceg utca
Szent Imre herceg utca
Szent Imre herceg utca
Szent Imre herceg utca
Szent István utca
Szilvás u
Teleki Pál utca
Teleki Pál utca
Termálfürdő körút
Terv utca
Terv utca
Tóth Árpád utca
Várdomb
Vasút u
Zrínyi utca
Széchenyi utca
Termálfürdő krt.

152

Pesti út

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Kálmán utca
Erdész utca
Rómaiak útja
Pesti út
Ady Endre utca
Honvéd sor
Ady Endre utca
Széchenyi utca
Golfpálya
Kerek erdő
Bölcsőde
Termálfürdő körút
Transzformátor állomáa
Tisza utca
Béke út( Nemeskéri út)
Vécsei utca
Alsógöd vasútállomás
Bicikli út vízmű
Fülemüle utca

2020.06.hó
2020.06.hó
2020.06.hó
2020.06.hó
2020.06.hó
2020.06.hó
2020.06.hó
2020.06.hó
2020.06.hó
2020.06.hó
2020.06.hó
2020.06.hó

„Gárdonyi Géza” u. busz megálló
„Kék Duna üdülő” busz megálló
„Szigetmonostori rév” buszmegálló
„Autóspihenő” busz megálló
Göd PM Hivatal buszmegálló
„Gólya falatozó” buszmegálló
Huzella Iskola „D” épület bejáratánál
Huzella Iskola „A” épület bejáratánál
park mellett
játszótér területén
Arany J. utca sarkon
Mészáros Lázár utca sarkon
Szent István utca sarkon
Új óvoda előtt
vasút állomás épülete előtt
Klapka utca sarkon
Harang utca sarkon
Előd utca sarok
Vízgazdálkodási Társulás épülete előtt
27 sz ingatlan - Idősek Otthona előtt
Játszótéren
IV. Béla király u sarkon
Kajakosok csónakház
Park területén
Gyalogos hídhoz vezető járda mellett
Duna u felőli sarkon
József u. sarkon
Erzsébet u sarok kis híd
Kisfaludy u. 29 számú ingatlan előtt (Dohány bolt)
Fenyves u sarok
Piac előtt
CBA sarkon
Kisbolt előtt
Turista u sarok (pékség előtt)
Vasút utca sarkon
Kazinczy u. sarkon
Játszótér
Árpád u szemben lépcsőfeljáró
Sportpálya gyermek játszó terén
IV. Béla k. u sarkán
Játszótér
Szigetmonostori rév buszmegálló - Vác felé
menő menetirány
Kapcsolat park híd két oldalán
Rómaiak útja sarok
vége, állomáshoz vezető út
Erzsébet utca sarok
Autópihenő buszváró
Kondi Park
Gyógyszertár buszváró
Buszváró
Buszváró
Buszváró
Buszváró
Buszváró
Buszváró
Buszváró
Buszváró
Szakács kert bejárat
Buszváró
Jegenye utca vége
Pacsirta utca sarkon
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Munkalap 1
172
173
174
175
176

Bocsa Játszótér
Nemeskéri temetővel szer Buszmegálló
Penta
Buszmegálló
Béke út
Vasút buszmegálló
Vasút utca
Árpád u. sarok
Pesti út
Szent István utca sarok
Béke út
Petőfi Sándor utca sarok
Feneketlen tó
Piknikező hely mellett

DARABSZÁM TÍPUS SZERINT:

1
1
2
1
1
1
1
1
46

DARABSZÁM MINDÖSSZESEN:

28

229

Oldal 4

155

Gödön belül található kutyaürülék gyűjtő tartályok:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Petőfi tér játszótér térnegyed széle
Kossuth tér külső járda mellett
Kossuth utca vége Játszórét
Feneketlen-tó Duna-part felőli oldal
Széchenyi strand rév lejáró mellett
Jegenye utca (diófa liget)
Várdomb Játszótér
Várdomb Szeder utcai oldal
Zimpel Károly és Hesp Róbert utca sarok
Kiserdő Marignane tér
Otthon utcai játszótér mellett
Kikelet utca a rét szélén
Bocskai utca Duna-part felőli vége
Határ utca Duna-part felőli vége
öregfutó és Bornemissza utca sarok
Oázis játszótér mellett
Termálstrand melletti parkolónál
Jégmadár és Csíz utca sarok
Új Egészség háza (Összekötő út) mellett
Szakács-kert Vécsei utcai bejáratnál
Bocskai utca és Pesti út sarok
Oázis élelmiszerüzlet buszmegálló mellett
Marignane tér
Vörösbegy utca és Fülemüle utca sarok

Heti háromszor ürített köztéri edények listája 2022

‘

Cím
Béke út helyi buszmegálló
Béke út-Arany János utca sarok
Béke út-Babits Mihály utca sarok
Béke út-Pesti út sarok
Alsógöd Dunapart strand
Pesti út buszmegállók
Penny Markét parkoló bejárat
Göd vasútállomás
Fácán Óvoda
Gárdony i Géza utca buszmegálló
Felsögöd Dunapart:
11 Regős utca
12 Duna Csárda
13 Evezős utca
14 Halász utca
15 Felsősöd vasútállomás sorompónál
16 Felsögöd vasútállomás parkolónál
Honvéd soron:
17 Kisfalud} utca
18 Buszmegállók
19 Balázsovits Sportcsarnok
20 Kolozsvári utca
21 Jácint utca
22 Kolozsvári utca-Madách sarok
23 Pesti út -Kisfalud} utca buszmegállók
24 Ady Endre út Posta
25 Ady Endre út Családsegítő épülete előtt
26 Bozóky tér parkoló
27 Vasút utca-Lenkey utcasarok
28 Petőfi tér
29 Kossuth tér
30 Marignane tér
31 Beck Ödön Fülöp tér
32 Koszorú tér
33 Otthon utcai iátszótér
34 Feneketlen tó
35 Nemeskéri út-Streba utca buszmegálló
36 Ady Endre út-Labdagyár előtt
37 Alagút előtt
38 Alagút utca-József A. utca sarok
39 Fácán utca
40 Jegenye utca
41 Bócsa
42 Nevelek
43 Oázis
44 Sződi utca
45 Kálmán utca
46 Művelődési Ház
47 Alsógöd Posta
48 Rákóczi út
49 Kádár utca
50 Szakács-kert bejárat
51 Nemeskéri temető buszmegálló
52 Vasút utca-Árpád utca
53 Béke út -Petőfi sarok
54 Pesti út-Szent István utca sarok
55 feneketlen tó-Piknikező hely
56 fülemüle utca-Pacsirta utca
57 Erdész utca-Rómaiak útja
58 Penta buszmegálló
59 Kisfaludy utca Egészségház
1
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Zöldhulladék -begyűjtési szerződés

amely létrejött egyrészről

Göd Város Önkormányzata
székhelye:
adószáma:
statisztikai számjel:
képviseli:
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
illetve másrészről
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
székhelye:
képviselik:

2131. Göd, Pesti út 81.
15731106-2-13
15731106-8411-321-13
Balogh Csaba polgármester,

2132. Göd, Duna út 5.
dr. Hetényi Tamás ügyvezető,
Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető
13-09-164566,
24384135-3811-572-13

cégjegyzékszáma:
statisztikai számjele:
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között (együttes említésük esetén: Felek) a mai napon az alábbiak szerint:

A szerződés tárgya és hatálya:

I.

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja, hogy az általa bérelt Göd 039/148 HRSZ alatt
található ingatlanon működtetett zöldhulladék begyűjtő telepen 2022. évben a lakosság által
egyénileg beszállított zöldhulladékot átveszi, az ártalmatlanító helyre való szállításig tárolja,
majd a megfelelő ártalmatlanító helyre szállítja és ennek tényét a Megrendelő felé igazolja.
Az „önkormányzati zöld akció” ideje alatt Megrendelő a lakossági igények alapján megrendeli
továbbá, az ingatlanok elé kihelyezett 120 literes zöld hulladékkal telt zsákok elszállítását a
zöldhulladék lerakóra 50 Ft/zsák áron, melynek elszámolásához vállalkozó kimutatást készít.

II.

Vállalkozó kötelezettségei:

1) Vállalkozó kötelezettségét vállal arra, hogy az általa üzemeltetett zöldhulladék begyűjtő
telephelyet, a feladat ellátásra megfelelő állapotban tartja, annak folyamatos üzemelést
biztosítja.
2) Vállalkozó jótállást vállal arra, hogy az általa begyűjtött hulladék jogszerű elhelyezést nyer.
3) Vállalkozó vállalja, hogy a telepet az előre egyeztett napokon 8-16 óra között a lakossági
zöldhulladék beszállítások részére megnyitja.
4) Vállalkozó köteles a teljesítést befolyásoló bármilyen változásról a Megrendelőt
tájékoztatni. Rendkívüli helyzet (természeti katasztrófa, havária, vis maior, egyéb) esetén a
kijelölt kapcsolattartó személyek egyeztetése alapján történik a begyűjtés, elhelyezés.
III.

Megrendelő kötelezettségei:

1) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által üzemeltetett telephelyre csak
biológiailag lebomló hulladék szállítható be (EWC kód: 200201) Azaz a telephelyen ipari
és veszélyes hulladék, valamint építési törmelék nem helyezhető el. Amennyiben ilyen
1

fajtájú hulladékot kísérel meg a lakosság beszállítani, a Vállalkozó a hulladék átvételét
köteles megtagadni.

IV.
Az ellenérték:
1) Fizetendő vállalkozási díj:
Jelen szerződésben vállalt zöldhulladék átvételért Vállalkozó, a benyújtott mennyiségi
elszámolás alapján 67.500 Ft/tonna bruttó díjat számláz a Megrendelő felé, valamint az
elszállított 120 literes zöldhulladékkal telt zsákokért plusz bruttó 50 Ft/zsák összeget
számláz a megrendelőnek.

2) Az ellenérték tekintetében szerződésmódosításra a felek között az esetben kerülhet sor, ha
a költségek, szállítási feltételek, illetve megrendelői igény változása következik be.
3) Vállalkozó a vállalkozási díjat a benyújtott elszámolás alapján számlázza. Megrendelő
Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 8 banki napon belül a számla összegét
megegyezés szerint átutalja az 10300002-10600115-49020014 számú bankszámlára.

4) A Vállalkozó a számla benyújtására a szerződés teljesítésével jogosult, a megrendelő által
aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapján, melyet a számla benyújtási határidőt
megelőzően a felek közösen vesznek fel. A Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítést igazoló
jegyzőkönyv nélkül sem számlát, sem részszámlát a Megrendelő felé nem nyújt be.

V.

Egyebek:

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:
Név: Szabó-Miklós Rita
Telefonszám: +3627/530-054

E-mail cím: szabomiklosrita@god.hu

Kapcsolattartó a Vállalkozó részéről:
Név: Sillóné Kőműves Mónika
Telefonszám: +36-20-223-1763 E-mail cím: sillone.monika@godihulladek.hu

Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő
vitáikat mindenekelőtt békés úton (közvetlen tárgyalások útján), kísérlik meg rendezni,
ennek eredménytelensége esetén minden jogvitájukban szerződő felek a Dunakeszi
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki jelen okirat aláírásával.
Göd, 2022.06.07.

Göd Város Önkormányzat
Balogh Csaba
Polgármester

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőműves Mónika
Vállakozó

pénzügyi ellenjegyző

jogi ellenjegyző
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Zöldhulladék telep üzemeltetési szerződés

amely létrejött egyrészről
Göd Város Önkormányzata
székhelye:
2131 Göd, Pesti út 81.
adószáma:
15731106-2-13
statisztikai számjel:
15731106-8411-321-13
képviseli:
Balogh Csaba polgármester,
mint Önkormányzat (a továbbiakban: Megrendelő),
illetve másrészről
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2132 Göd, Duna út 5.
székhelye:
képviselik:
dr. Hetényi Tamás ügyvezető,
Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető
cégj egyzékszáma:
13-09164566;
statisztikai számjele:
24384135-3811-572-13
KÜJ szám:
101716974
KTJ szám:
101531932
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között (együttes említésük esetén: Felek) a mai napon az alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya és hatálya:

1) Vállalkozó vállalja, hogy az általa bérelt Göd 039/148 HRSZ alatt található ingatlanon,
zöldhulladék átvevő telepet alakít ki és tart fenn, amely alkalmas a lakosság által egyénileg
beszállított zöldhulladék átvételére.
2) Jelen szerződés 2022. január 1-től 2022. december 31-ig hatályos.

3) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átvételre és ártalmatlanításra kerülő
hulladék alatt, jelen szerződésben az ingatlanokon és közterületeken keletkező zöldhulladékot
(fa, lomb, levágott fii és egyéb növényi részek) értik.

II. Vállalkozó kötelezettségei:

1) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltetett zöldhulladék átvevő
telephelyet, mindenkor a feladat ellátására megfelelő állapotban tartja, annak folyamatos
üzemelését biztosítja.

2) Vállalkozó jótállást vállal arra, hogy az általa átvett hulladék jogszerű elhelyezést nyer, és a
vállalkozói tevékenység gyakorlásához minden a jogszabályok megkívánt feltétellel
rendelkezik.
3) Vállalkozó vállalja, hogy a helyi rendeletnek megfelelően irányítja a lerakást, biztosítja a
kiszállítást.
Egy gödi ingatlantól egy alkalommal 15 zsákot, vagy köteget, vagy 1,5 m3 nem zsákolható
zöldhulladékot vehet át térítésmentesen. Az ingyenes zöldhulladék leadásakor a jogosultságot

1

személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett, az utolsó hulladékszállítási díj
számla feladóvevényével vagy átutalást igazoló bizonylattal kell igazolni.

4) Vállalkozó köteles a teljesítést befolyásoló bármilyen változásról a Megrendelőt
tájékoztatni. Rendkívüli helyzet (természeti katasztrófa, havária, vis maior, egyéb) esetén a
kijelölt kapcsolattartó személyek egyeztetése alapján történik a begyűjtés, elhelyezés.

III. Megrendelő kötelezettségei:
1) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által üzemeltetett telephelyre csak
Biológiailag lebomló hulladékot szállíthatnak be EWC kód: 200201. Tudomásul veszi
továbbá, hogy a telephelyre ipari és veszélyes hulladékot, valamint építési törmeléket sem a
Megrendelő alkalmazottja, sem a lakosság nem helyezhet el, amennyiben e szabályokat
megszegik, a Vállalkozó a hulladék átvételét köteles megtagadni.

IV. Az ellenérték:

1) Fizetendő vállalkozási díj:
Jelen szerződés alapján vállalkozó a zöldhulladék átvevő telephely üzemeltetéséért 400.000
Ft/ hó+ ÁFA díjat számol fel.
Az önkormányzati akciók során a személyzet biztosítása szerdai napon 20.000 Ft+Áfa/ fő,
szombati napon 25.000 Ft+ Áfa/ fő díjat számláz Megrendelő felé.

2) Vállalkozó a vállalkozási díjat havonta számlázza. Megrendelő Vállalkozó számlájának
kézhezvételét követő 15 banki napon belül a számla összegét átutalja az 10300002-1060011549020014 számú bankszámlára. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a késedelembe
esésének időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
3) A Vállalkozó a számla, illetve résszámla benyújtására a szerződésben meghatározott
ütemezés teljesítésével jogosult, a megrendelő által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv
alapján, melyet a számla benyújtási határidőt megelőzően a felek közösen vesznek fel. A
Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítést igazoló jegyzőkönyv nélkül sem számlát, sem
részszámlát a Megrendelő felé nem nyújt be.

V. Egyebek:

1) Kapcsolattartók:
Megrendelő részéről:
Név: Szabó-Miklós Rita
Telefonszám: +3627/530-054
E-mail cím: szabomiklosrita@god.hu
Vállalkozó részéről:
Név: Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető
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Telefonszám: 06 20 223 1763
E-mail cím: sillone.monika@godihulladek.hu

2) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2012. évi CLXXXV. törvény,
valamint a közüzemi és szemétszállításra vonatkozó további jogszabályi rendelkezések,
továbbá a helyi önkormányzat idevonatkozó rendeletéi, s az önkormányzatnak a
Vállalkozóval kötött közüzemi szerződésben foglaltak az irányadók.
Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő
vitáikat mindenekelőtt békés úton (közvetlen tárgyalások útján), kísérlik meg rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén minden jogvitájukban szerződő felek a Dunakeszi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki jelen okirat aláírásával.

Göd, 2022.06.07.

Göd Város Önkormányzata
Balogh Csaba
Polgármester

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft
dr. Hetényi Tamás és
Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető
Vállalkozó

pénzügyi ellenjegyző

jogi ellenjegyző

3

Szerződés veszélyes hulladék begyűjtésére

amely létrejött egyrészről
Göd Város Önkormányzata
székhelye:
2131 Göd, Pesti út 81.
statisztikai számjel:
15731106-8411-321-13
képviseli:
Balogh Csaba polgármester,
mint Önkormányzat (a továbbiakban: Megrendelő),

illetve másrészről
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
székhelye:
2132 Göd, Duna út 5.
képviselik:
dr. Hetényi Tamás ügyvezető,
Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető
cégj egyzékszáma:
13-09-164566;
statisztikai számjele:
24384135-3811-572-13
KÜJ szám:
101716974
KTJ szám:
101531932
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között (együttes említésük esetén: Felek) a mai napon az alábbiak szerint:

I. A szerződéskötés előzménye

Megrendelő hagyományosan, éves egyszeri gyakorisággal, lakossági veszélyes hulladék
begyűjtő akciót szervez, a háztartásokban felhalmozódott, emberi egészségre ártalmas
hulladékok összegyűjtésére.

II. A szerződés tárgya és hatálya:

1) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja, hogy Göd Város közigazgatási területén 2
napos veszélyes hulladék begyűjtő akciót szervez.
2) A veszélyes hulladék begyűjtési akcióra 2022. szeptember 1. és október 30. között kerül
sor, a Felek között előzetesen egyeztetett időpontban.
3) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az alábbi veszélyes hulladékok kerülnek
begyűjtésre az akció ideje alatt.

Festék maradék (szilárd)
Szennyezett göngyölegek (festékes,olajos)
Elhasznált étolaj, zsír
Képcsöves hulladék
Szórófejes, hajtógázas palack

EWC kód
08 01 11*
15
20
20
15

0110*
0125
01 35*
0111*
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Veszélyes anyagokat tartalmazó festék hulladék
Fáradt olaj
Növényvédőszer maradékok
Fénycső
Szárazelem
Hűtőgép
Festékek, tinták, ragasztók
Oldószerek
Elektronikai hulladék
Szúró, vágó, éles eszközök

20 01 27*
13 02 05*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 33*
20 01 23*
20 01 28
20 01 13*
20 01 36
18 01 03*

III. Vállalkozó kötelezettségei:

1) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a veszélyes hulladékgyűjtő akciót a hatályos
jogszabályoknak megfelelően szervezi meg és gondoskodik a lakosság által beszállított
hulladékok ártalmatlanításáról.

2) Vállalkozó köteles a teljesítést befolyásoló bármilyen változásról a Megrendelőt
tájékoztatni. Rendkívüli helyzet (természeti katasztrófa, havária, vis maior, egyéb) esetén a
kijelölt kapcsolattartó személyek egyeztetése alapján történik a begyűjtés, elhelyezés.

IV. Megrendelő kötelezettségei:
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az előzetesen egyeztetett akciónap időpontjáról
és egyéb részleteiről a lakosságot a helyi médián keresztül támogatja, valamint az akció
helyszínén rendvédelmi biztosítást nyújt.

V. Az ellenérték:

1) Fizetendő vállalkozási díj:

Jelen szerződésben vállalt feladatokért Vállalkozó bruttó 10.150.000 Ft díjat számol fel,
melybe beletartozik a gyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás költsége is. A Vállalkozó az
akciónap után tételes elszámolást nyújt be a Megrendelőnek, a beszállított hulladékokról
legkésőbb 2022. november 30-ig.

2) A Vállalkozó a számla benyújtására a szerződés teljesítésével jogosult, a megrendelő által
aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapján, melyet a számla benyújtási határidőt
megelőzően a felek közösen vesznek fel. A Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítést igazoló
jegyzőkönyv nélkül sem számlát, sem részszámlát a Megrendelő felé nem nyújt be.
VI. Egyebek:
1) Kapcsolattartók:
Megrendelő részéről:
Név: Szabó-Miklós Rita
Telefonszám: +3627/530-054
E-mail cím: szabomiklosrita@god.hu
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Vállalkozó részéről:
Név: Sillóné Kőműves Mónika
Telefonszám: 06 20 223 1763
E-mail cím: sillone.monika@godihulladek.hu

2) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2012. évi CLXXXV. törvény,
valamint a közüzemi és szemétszállításra vonatkozó további jogszabályi rendelkezések,
továbbá a helyi önkormányzat idevonatkozó rendeletéi, s az önkormányzatnak a
Vállalkozóval kötött közüzemi szerződésben foglaltak az irányadók. Felek kifejezik
szándékukat arra vonatkozóan, hogy minden jogvitájukban szerződő felek a Dunakeszi
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki jelen okirat aláírásával.

Göd, 2022.06.07.

Göd Város Önkormányzata
Balogh Csaba
Polgármester

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőműves Mónika ügyvezetők
Vállalkozó

pénzügyi ellenjegyző

jogi ellenjegyző
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Közterületen, illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása
Szerződés

amely létrejött egyrészről
Göd Város Önkormányzata
székhelye:
2131 Göd, Pesti út 81.
adószáma:
15731106-2-13
statisztikai számjel:
15731106-8411-321-13
képviseli:
Balogh Csaba polgármester,
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

illetve másrészről
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
székhelye:
2132 Göd, Duna út 5.
képviselik:
dr. Hetényi Tamás ügyvezető,
Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető
cégj egyzékszáma:
13-09164566;
statisztikai számjele:
24384135-3811-572-13
KÜJ szám:
101716974
KTJ szám:
101531932
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között (együttes említésük esetén: Felek) a mai napon az alábbiak szerint:

I. A szerződéskötés előzménye

A 2012. évi CLXXXV. Hulladékgazdálkodási törvény (Hgt.) rendelkezéseinek értelmében
Göd Város Önkormányzata a Göd közigazgatási területén lévő illegális hulladék gyűjtését és
ártalmatlanító helyre történő szállítását, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező a
Vállalkozóval megkötött szerződés útján biztosítja.

II. A szerződés tárgya és hatálya:
1) Megrendelő alkalmanként, a helyszín pontos megnevezésével megrendeli, a Göd Város
közterületein fellelhető, ismeretlen személyek által, illegálisan lerakott hulladékok
elszállítását és ártalmatlanítását.

2) Jelen szerződés 2022. január 1-től 2022. december 31-ig hatályos.
3) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a begyűjtésre és ártalmatlanításra kerülő
hulladék alatt, jelen szerződésben a közterületeken illegálisan lerakott hulladékot (vegyes
kommunális és építési-bontási) értik.

4) A begyűjtött hulladék mennyiségéről minden esetben szállítólevél kerül kiállításra, mely az
elszámolás alapját képezi.
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III. Vállalkozó kötelezettségei:
1) Vállalkozó jótállást vállal arra, hogy az általa és a közterületfenntartó csoport által
begyűjtött hulladék jogszerű elhelyezést nyer, és a vállalkozói tevékenység gyakorlásához
minden a jogszabályok megkívánt feltétellel rendelkezik.
2) Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő megrendelését követően 10 munkanapon belül
megszervezi, a közterületen kijelölt illegális hulladék, ártalmatlanító helyre történő szállítását
és ártalmatlanítását.

3) Vállalkozó köteles a teljesítést befolyásoló bármilyen változásról a Megrendelőt
tájékoztatni. Rendkívüli helyzet (természeti katasztrófa, havária, vis maior, egyéb) esetén a
kijelölt kapcsolattartó személyek egyeztetése alapján történik a begyűjtés, elhelyezés.

IV. Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő az esetenkénti megrendelésekben köteles megadni a hulladék pontos
fellelhetőségének helyét, a hulladék fajtáját (vegyes kommunális vagy építési-bontási) és
becsült térfogatát.

V. Az ellenérték:

1) Fizetendő vállalkozási díj:

Jelen szerződésben vállalt feladatokért Vállalkozó az alábbi díjtáblázat szerinti nettó árat
számolja fel.

m3

vegyes hulladék

Építési-bontási
hulladék

1

7 325

7.500

1 darab személygépkocsi gumi 300 Ft/darab
1 zsák sitt (maximum 30 kg) 450 Ft/zsák

Az elszámolás alapja az elszállított hulladék mennyisége, melynek igazolása a szállítólevél
alapján történik.
2) Az ellenérték tekintetében szerződésmódosításra a felek között az esetben kerülhet sor, ha a
költségek, szállítási feltételek, illetve megrendelői igény változása következik be.

3) Vállalkozó a vállalkozási díjat a Megrendelő eseti megbízásai alapján havonta számlázza.
Megrendelő Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 8 banki napon belül a számla
összegét megegyezés szerint átutalja az 10300002-10600115-49020014 számú bankszámlára.
4) A Vállalkozó a számla, illetve résszámla benyújtására a szerződésben meghatározott
ütemezés teljesítésével jogosult, a megrendelő által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv
alapján, melyet a számla benyújtási határidőt megelőzően a felek közösen vesznek fel. A
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Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítést igazoló jegyzőkönyv nélkül sem számlát, sem
részszámlát a Megrendelő felé nem nyújt be.

VI. Egyebek:

1) Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről:
Név: Szabó-Miklós Rita
Telefonszám: +3627/530-054
E-mail cím: szabomiklosrita@god.hu
Vállalkozó részéről:
Név: Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető
Telefonszám: 06 20 223 1763
E-mail cím: sillone.monika@godihulladek.hu

2) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2012. évi CLXXXV. törvény,
valamint a közüzemi és szemétszállításra vonatkozó további jogszabályi rendelkezések,
továbbá a helyi önkormányzat idevonatkozó rendeletéi, s az önkormányzatnak a
Vállalkozóval kötött közüzemi szerződésben foglaltak az irányadók.
Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő
vitáikat mindenekelőtt békés úton (közvetlen tárgyalások útján), kísérlik meg rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén minden jogvitájukban szerződő felek a Dunakeszi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki jelen okirat aláírásával.

Göd, 2022.06.07.

Göd Város Önkormányzata
Balogh Csaba
Polgármester

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
dr. Hetényi Tamás és
Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető
Vállalkozó

pénzügyi ellenjegyző

Jogi ellenjegyző
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