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ELŐTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. június 25- i nyilvános ülésének
4. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!
A testület 2014. április 09. napján tartott
nyilvános ülésén, 40/2014.(IV.09.) határozatával
a
szilárdhulladék-szállítási
közszolgáltatás
biztosítása érdekében újabb ajánlattételi eljárás
lefolytatásáról határozott.
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott
határidőig egyetlen ajánlattevő sem élt
ajánlattételi jogával, melyre tekintettel Velem
községi Önkormányzat Képviselő – testülete
58/2014.(V.21.) megállapította határozatával az
eljárás eredménytelenségét, és új ajánlattételi
eljárás lefolytatásáról döntött. A testület
66/2014.(VI.10.)
képviselő-testületi
határozatával az 58/2014. (V.21.) határozatát
visszavonta és módosította az ajánlattételi
felhívását, mely 10 közszolgáltató részére küldött
meg.
A Htv. 90. § (8) bekezdése kimondja,
„Az e törvény szerinti hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződést
a
települési
önkormányzat
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által
kiállított
minősítő
okirattal
rendelkező
gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2014. július 1ig megköti.”

törvénymódosításokról
szóló
2013.
évi
CXXXIV. törvényben foglaltak alkalmazása –
hatósági eljárás keretében, ideiglenes hatályú
kényszer kijelölési eljárás lefolytatása – válik
szükségessé,
melyet
a
Vas
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi
Kirendeltsége folytat le.
Az önkormányzatok számára továbbra is feladat
az előírásoknak megfelelő közszolgáltató
kiválasztása érdekében szükséges eljárás
lefolytatására, valamint a megújult szabályozás
kereteibe illeszkedő közszolgáltatási szerződés
megkötése.
Annak érdekében, hogy kötelezettségünknek
eleget tudjunk tenni, célszerű ajánlattételi
felhívásunkkal a szolgáltatók minél szélesebb
körének megkeresése és új ajánlattételi felhívás
kiírása.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő –
testületet, hogy a jogszabályi előírások teljesítése
érdekében, az előterjesztést megtárgyalni, és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Velem, 2014. június 24.

Az ajánlattételi határidő lejártáig 1 ajánlat
érkezett be, mely nem felelt meg az ajánlattételi
felhívásban foglaltaknak.
Jelen ajánlattételi eljárás sikertelensége esetén a
Htv. 37/A §, valamint az egyes közszolgáltatások
ellátásáról
és
az
ezzel
összefüggő

Dr Zalán Gábor sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a Velem községre vonatkozó
szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg:
-

Celli HUKE Hulladékkezelési Kft.
Képviseli: Vass Rita ügyvezető

(9500 Celldömölk, Temesvári u. 16. Tel/fax 95/423-050
E-mail: cellihuke@huke.hu )
-

Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Képviseli Kovács István vezérigazgató
(9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., Tel.: 94/562-210
E-mail: varosgondnoksag@koszeg.hu )

-

MÜLLEX – KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft
Képviseli: Bernhard Maier ügyvezető igazgató
(9900 Körmend, Rákóczi u. 5. I/1., Rákóczi F. u. 28. Postacím: 9900
Körmend, Pf. 6. Tel.: 94/594-308, Fax.: 94/ 594-309 Email.:
mullex1@axelero.hu)

-

PARKOM Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Kft.
Képviseli: Tóth Gyuláné ügyvezető és Tóth Gyula Tamás ügyvezető
(9737 Bük, Jókai u. 24. Tel.: 94/558-461
E-mail: parkomkft@invitel.hu)

- Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Képviseli: Kosár Tibor ügyvezető és Hancz Attila ügyvezető
(9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10. Tel/fax.: 96/579-467 E-mail:
titkarsag@ekultiv.hu kovacs.krisztian@rekultiv.hu)
- Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.
Képviseli: Pintér László ügyvezető
(9600 Sárvár, Ikervári u. 23. Tel/Fax: +36-95/520-172
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu)
- SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft
Képviseli: Csonka György ügyvezető igazgató
9700 Szombathely, Welther Károly u. 4. Tel.: 94/314-575, Fax 94/313-217
E-mail: info@szomhull.hu
- Zala-depó Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
Képviseli: Gecse László ügyvezető igazgató
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26. Tel.: 92/598-940, Fax: 92/312-771
E-mail: info@zaladepo.hu marton.horvath@zaladepo.hu
- Zalaispa Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.
Képviseli: Bali József elnök-vezérigazgató 30/385-5001
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1. Tel.: /Fax: +36 92/695-775, 92/707-510
E-mail: titkarsag@zalaispa.hu arajanlat@zalaispa.hu
- Lenti Hulladékkezelő Kft (Lenti Huke Kft)i Hulladékkezelő Kft.
Képviseli: Póczak Anita 30/816-2140
8960 Lenti, Templom tér 9. Tel.: +36 92 551 387 Fax: +36 92 551 012
E-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu info@lentihuke.hu

Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Velem község közigazgatási területén települési szilárd hulladék begyűjtése,
szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése
nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők részére

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma:
Velem községi Önkormányzat
9726 Velem, Rákóczi u. 73.
Telefon: 06-94-563-380
Fax: 06-94 -563--379
E-mail: korjvelem@t-online.hu
Képviseli: Szél Józsefné
Kapcsolattartó:
Németh Judit
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: 94/562-546
E-mail: nemethjudit@koszeg.hu
2. A beszerzés tárgya és mennyisége:
Velem község közigazgatási területén települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása,
ártalmatlanító helyen történő elhelyezése, a kialakított szelektív gyűjtőszigeteken az
ajánlattevő által biztosított gyűjtőedényekben elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtése,
szállítása, további kezelése térítésmentesen.
A nyertes ajánlattevőnek kb. 35,9 t/év települési szilárd hulladékot kell elszállítania.
A közszolgáltatási feladatot az ajánlattevőnek a szerződés ideje alatt folyamatosan kell
biztosítania.
A szolgáltatás becsült értéke: 1.750.000,- Ft (ÁFA nélkül)/év
Fontosabb adatok és feladatok: (a megadott adatok és mennyiségek a közszolgáltatás
időtartama és jellege miatt a szolgáltatási időn belül ±25 % mértékben változhatnak):
- lakosságszám: 337 fő
- háztartások száma: 140 db
- helyi vállalkozások száma: 3 db
- egyéb intézmény száma: 2 db
- ürítési gyakoriság: heti 1 alkalommal
- többlethulladék gyűjtése erre a célra értékesített zsákban igény szerint
- lomtalanítás évi 1 alkalom (kb. 9 t/év)
- külterületi gyűjtőpontok száma: 0 db
- elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható lakosszám: 337 fő
A közszolgáltatás feladatainak ellátása során keletkezett összes adat és kezelésével
kapcsolatos valamennyi adminisztráció, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a díj
beszedése, megszervezése, lebonyolítása a közszolgáltató feladata.

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája és összetétele:
települési szilárd hulladék – kb. 35,9 t/év.
3. A szerződés meghatározása:
Közszolgáltatási szerződés
4. A szerződés időtartama, a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja, a
közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama:
2014.10.01. – 2018.03.31.
5. A teljesítés helye:
Velem Község közigazgatási területe.
Velem Vas megye északnyugati részén, a Kőszegi-hegység lábánál található kis község. A
település az Írottkő Natúrpark része. A környező településekkel: Cákkal, Bozsokkal,
Kőszegszerdahellyel és Kőszegdoroszlóval együtt alkotják Kőszeg-hegyalját. A környékén
fekvő nagyobb települések: Kőszeg (8 km), Szombathely (20 km), Rohonc/Rechnitz
(Ausztria, 10 km). A település időjárását az Alpok szabályozza. Az uralkodó szél az északészaknyugati, ami jelentősen és érezhetően csökkenti a hőmérsékletet, főképp a melegebb
időszakban. A falun keresztül folyik a Szerdahelyi patak, és a falu déli részén folyik bele a
Borha-forrásból induló Pákó-patak.
A település megközelíthető közúton a 87 sz. út felől Kőszegről Cák irányába, Lukácsházáról
Kőszegszerdahelyen keresztül, Kőszegről a Szabó-hegyen át az erdei szerpentinen, a 89 sz. út
felől Bucsu-Bozsok-Kőszegszerdahely, illetve Ausztriából Rohonc felől BozsokKőszegszerdahely érintésével.
6. Az ellenszolgáltatás feltételei:
Az ajánlattevő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj, természetes személyekre
vonatkozó legmagasabb mértékét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 46–52. §-ban, valamint a 91. §-ban leírtak szerint határozhatja meg.
Az ennél magasabb összegű díjat tartalmazó ajánlat érvénytelen.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy elfogadja a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj természetes személyekre vonatkozó legmagasabb mértékének 2015.
január 1. napjától miniszteri rendeletben történő megállapítását.
A nem természetes személyekre vonatkozó díj megállapítása tárgyában elfogadja a Htv. 91. §ban szabályozott díjat.
Az ellenszolgáltatást az igénybevevők fizetik.
7. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
8. Ajánlattevőre vonatkozó feltételek:
- Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft (a továbbiakban:
OHÜ) által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.
évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Htm.) meghatározott B/I., vagy annál magasabb
szintű minősítési osztályba sorolást tanúsító minősítő okirattal. (Htv. 33. § (3) bek, 34. § (3)–
(4) bek, 37. § (1) bek c) pont, 62. § (1)–(2) bek, a közszolgáltató kiválasztásáról és a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződésről
szóló
317/2013.(VIII.28.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Khksz R) 3.§).

- A Htv. 53. § alapján az ajánlattevő ajánlatában mutassa be, hogy hogyan gondoskodik a
közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat létrehozásáról az általa ellátott település
területén.
- Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaságként nyújtja be ajánlatát, úgy az ajánlat
keretében nyilatkozik a társaság tagjairól, a tagok azonosító adatairól (név, cím, KÜJ-, KTJ-,
KSH-azonosítók). (Htv. 34. § (5) bekezdés)
- Az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli
tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését. (Khksz R. 1. § (4) bekezdés)
- A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek ajánlatukban meg kell jelölniük maguk közül azt
a vállalkozást, amelyet – nyertességük esetén – az önkormányzat közszolgáltatónak minősít.
(Khksz R. 1. § (5) bekezdés)
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közszolgáltató korábban szerzett tapasztalatainak általános
ismertetését és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzelések bemutatását (Khksz R.
2.§ (1)-(2) bek szerint).
9. Ajánlathoz csatolandó mellékletek:
- Az ajánlathoz csatolni kell a hulladékgazdálkodási hatósági engedély egyszerű másolatát.
- Az ajánlathoz csatolni kell az OHÜ által kiállított igazolás egyszerű másolatát.
- A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor be kell mutatnia a hatósági
engedélyek, valamint az igazolás hitelesített másolatát.
- Az ajánlathoz csatolni kell a Khksz R. 1.§ (4) bek-ben meghatározott nyilatkozatot.
10. Az ajánlattételi határidő:
2014. augusztus 31. 08.00 óra
11. Az ajánlat benyújtásának címe:
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
12. Eredményhirdetés ideje:
2014.szeptember 26.
13. A szerződéskötés várható időpontja:
2014. szeptember 30.
14. Az ajánlat nyelve:
Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével és csatolt dokumentumával) és
minden, az ajánlatkérés az ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott
levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv.
15. Az ajánlatok lezárása és jelölése:
Az ajánlatokat zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását
a következő felirattal kell ellátni:
„Velem község közigazgatási területén települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása,
ártalmatlanító helyen történő elhelyezése

Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejárta előtt!
Ajánlattételi határidő: 2014. augusztus 31. 8:00 óra”
16. Ajánlati felhívás melléklete:
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 19/2013. (XI.28.)
önkormányzati rendelet
2. Közszolgáltatási szerződés tervezete
3. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
szóló 317/2013.(VIII. 28.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés i) pontján alapuló tájékoztató.
4. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges és az ajánlattevő által biztosítandó - járművek, gépek, berendezések és eszközök, és ezek
műszaki és technológiai tulajdonságainak listája (Khksz R. 1. § (2) bekezdés j)-k) pontja),
5. A közszolgáltatás regionális fejlesztésére vonatkozó célok és tervek bemutatása,
figyelemmel a közszolgáltatás helyi sajátosságaira, igényeire (Khksz R. 1. § (3) bek)
6. Nyilatkozat a Khksz R. 1.§ (4) bekezdésében meghatározottakról
17. Az ajánlattétel során alkalmazandó jogszabályok:
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (különös tekintettel az V. fejezetre)
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvény
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
szóló 317/2013.(VIII.28.) Kormányrendelet
- A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló
318/2013.(VIII. 28.). Kormányrendelet
A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012.(XII.29.) Kormányrendelet
- Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 19/2013. (XI.28.)
önkormányzati rendelet
Velem, 2014. június 30.

Szél Józsefné
polgármester

Velem községi Önkormányzat

DOKUMENTÁCIÓ
Velem község közigazgatási területén települési szilárd
hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő
elhelyezése közszolgáltatási szerződés keretében

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 19/2013.
(XI.28.) önkormányzati rendelete
[A 4/2014. (II.27) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetben.]

Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Velem község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevőkre, a
közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is - és a közterületeket használókra.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
2. §
(1) Velem községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezett helyi közszolgáltatás útján a település
teljes közigazgatási területén biztosítja.
(2) A közszolgálgatást csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás, vagy - ha
jogszabály alapján az nem szükséges - pályázat útján jogosultságot nyert és a hulladékról
szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.
(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár - amennyiben a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni- és a (2)
bekezdés alapján kiírt közbeszerzési eljárás vagy pályázat eredménytelenül zárult, a
képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a
közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján
történő kijelölésére nem kerül sor.
(4)1 Velem község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján a Kőszegi Városüzemeltető és
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) végzi.
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
3. §
(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a hulladékról szóló törvényben, valamint annak
alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatokat.
(2) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a szolgáltató
a közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani.
1 Módosítva a 4/ 2014. (II.27.) önkormányzati rendelettel, hatályos 2014. február 27 napjától.

(3) A szolgáltató köteles a közterületen elhagyott, továbbá ellenőrizetlen körülmények között
elhelyezett hulladék elszállítására, ha annak a hulladékbirtokos nem tesz eleget, vagy nem
állapítható meg a hulladékbirtokos személye. Amennyiben a hulladékbirtokos személye
ismert vagy ismertté válik, vele szemben a szolgáltató az elszállított hulladék mennyiségéhez
és minőségéhez igazodó külön díj felszámítására jogosult. Amennyiben a különdíj
megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a szolgáltató a számlát az
önkormányzatnak jogosult benyújtani.
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő
tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási
hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait
(település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás
végzéséhez és az ellenőrzések során történő felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
4. §
(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a rendszeresített
gyűjtőedényekben helyezheti el.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a
hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a
begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az
ingatlan bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
(3) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló
gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.
(4) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 17.00 órától lehet kihelyezni
a közterületre.
(5) A közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a Szolgáltató által meghatározott díjat fizetni.
5. §
(1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a
szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a felállított
gyűjtőszigetek igénybevételére.
(2) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a szolgáltató
által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a
közszolgáltató hirdetményben megjelöl.
(3) Az ingatlanon esetileg keletkező egyéb szilárdhulladékot a közszolgáltató emblémájával
ellátott 80 literes hulladékgyűjtő-zsákban helyezhet ki szállítás céljára. A szállító zsák ára
tartalmazza a szállítás és ártalmatlanítás díját.
6. §
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a teljesített
közszolgáltatás alapján tárgynegyedévet követően köteles megfizetni.

(2) A közszolgáltatási díj számlázására negyedévente jogosult a szolgáltató. A fizetési
határidő a számla kibocsátásától számított 15. nap.
(3) Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat a szolgáltatóval létrejött szerződésben
meghatározott módon egyenlíti ki.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
7. §
(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 2 évre köti meg.
(2) A szerződést a felek 6 hónapos határidővel mondhatják fel. A felmondás ideje alatt a
szolgáltatást a közszolgáltató változatlan feltételek mellett köteles teljesíteni.
(3) A szerződés lejártát megelőzően legalább 2 hónapon, a felmondás kézhezvételét követő 2
hónapon belül a képviselő-testület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.
8. §
(1) Az ingatlanhasználó és a szolgáltató között a közszolgáltatásra vonatkozó jogviszony
kezdete az a nap, amelyen a közszolgáltató az ingatlanhasználót a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és feltételeiről írásban értesítette, vagy az, amelyen az
ingatlanhasználó a közszolgáltatást első alkalommal igénybe vette.
(2) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra
vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint
a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.
(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
a) a felek megnevezése,
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
b) a teljesítés helye,
c) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott gyűjtőedény,
űrtartalom és darabszám szerint,
d) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,
e) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
f) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
g) a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,
h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
j) az irányadó jogszabályok meghatározása,
k) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.
(4) A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára és az
edényzet méretére vonatkozó módosítására a bejelentést követő negyedév első napjától
kerülhet sor, feltéve, hogy a módosítást a megrendelő a negyedévet megelőzően legalább 15
nappal korábban kezdeményezte a szolgáltatónál.
9. §
(1) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a
szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, amennyiben legalább
megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem ő, sem más nem használja.

(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlanhasználó a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni,
(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználót egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.
(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős
használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15
napon belül köteles bejelenteni közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új
ingatlanhasználó a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon
belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni
(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás
esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a
régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
10. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát,
űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a szolgáltató és a megrendelő közt
létrejött szerződésben állapítják meg a felek. Alkalmazható, szabvány szerinti edények:
a) 50 – 60 liter űrtartalmú edény,
b) 110 – 120 liter űrtartalmú edény,
c) 240 literes űrtartalmú edény,
d) 80 liter űrtartalmú zsák.
(2) A települési szilárdhulladék gyűjtése és elszállítása belterületen 110-120 literes edényből
valamint 80 literes - a szolgáltató emblémájával ellátott - zsákban történik. Az 50-60 literes
szabvány edény alkalmazására egyedülálló, egyszemélyes háztartást vezető személy jogosult.
A jogosultságról a közszolgáltató a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatallal egyeztetet.
(3) A hulladékürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül
meghatározásra, de legalább heti egy alkalom.
(4) Ha az ingatlanhasználó által a szolgáltatónak átadott hulladékmennyiség meghaladja az
átvett gyűjtőedények tartalmát, a hulladéktöbbletet az ingatlanhasználó az e célra
rendszeresített, a szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákban jogosult
elszállíttatni.
Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályok
11. §
(1) Az ingatlanhasználó az üdülőnek minősülő, vagy időlegesen használt ingatlan esetén,
amennyiben a 9. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, kérheti a
szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szünetelését, feltéve, hogy
az ingatlanhasználó által megjelölt időszakra az ingatlant ténylegesen nem használják.
(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan- nyilvántartás adataival kell bizonyítani.
(3) Ha az ingatlan használatban a (1) bekezdés szerinti feltételrendszerhez képest változás
következett be, azt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatónál bejelenteni.
(4) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a

szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj
felszámítása mellett.
A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok
12. §
(1) A közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni védekezésről - e rendeletben
foglaltak szerint - a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosa, parkok, terek, játszóterek
esetében az önkormányzat gondoskodik.
(2) Közterületen hulladékot elhelyezni, elhagyni a (3) bekezdésben foglaltak kivételével tilos.
(3) Közterületen hulladékot csak az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtő
tartályokban szabad elhelyezni, a hulladékgyűjtő tartályok rendeltetésszerű használata mellett.
A hulladékgyűjtő tartályok kihelyezéséről és rendszeres ürítéséről - az (5) bekezdésben
foglaltak kivételével - az Önkormányzat köteles gondoskodni.
(4) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése és a szükséges takarítás elvégzése
annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a szennyeződés keletkezett.
Amennyiben nem állapítható meg a hulladékbirtokos, a szilárdhulladékot – az
önkormányzattal folytatott előzetes egyeztetést követően - a közszolgáltató szállítja el. A
közszolgáltató az elvégzett szolgáltatás díjának számláját az önkormányzatnak jogosult
benyújtani.
(5) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok tulajdonos,
vagy használó általi elhelyezése az önkormányzat előzetes egyetértésével történhet,
ezek tisztántartása, ürítése az üzemeltető kötelessége.
13. §
(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról szóló 12/2003. (XII.8.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító
3/2005. (VIII.04.), 4/2006.(II.23.), és a 8/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet.

Velem, 2013. november 27.

Horváth Miklós sk.
polgármester

dr. Zalán Gábor sk.
jegyző

2. Közszolgáltatási szerződés tervezete
SZERZŐDÉS TERVEZET
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről
Velem községi Önkormányzat (cím: 9727 Velem, Rákóczi u. 142., adószáma: 15423586-118, képviseli: Szél Józsefné polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő
(továbbiakban: Megrendelő), másrészről
…………………………………………. (székhely:………….........…………………………,
cégjegyzékszám: .......................................... adószám:……………………………., KÜJ
száma: …………………………, KTJ száma: …………………………., KSH azonosító:
…………………………………, képviseletében eljár:……………………………), mint
közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató)
(továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
I.

Előzmények

A Felek kijelentik, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:
Htv.) 33.§ (2) bekezdése alapján a Megrendelő ajánlattételi eljárást folytatott le, melynek
nyertese a Közszolgáltató.
Közszolgáltató részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség ……………….. számú
határozatával, a minősítő okiratot az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit
Kft. (a továbbiakban: OHÜ) ……….. számú minősítő okiratával megadta, melyben
Közszolgáltatót a ………….. . minősítési osztályba sorolta.
Fentiek alapján a Felek a Htv. 33-34.§ - a alapján határozott idejű közszolgáltatási szerződést
kötnek egymással, melynek célja a település közigazgatási területén keletkező nem veszélyes
települési hulladék környezetkímélő gyűjtése és szállítása, valamint a mindenkori
környezetvédelmi előírások, normák szerinti ártalmatlanító helyen történő elhelyezése.
A Felek rögzítik, hogy a Htv. 33.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátását a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási
szerződés útján biztosítja.
II.

A szerződés hatálya

A felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés 2014. október 1-jén lép hatályba és hatálya
2018. március 31-ig tart.
A szerződés területi hatálya Velem község közigazgatási területére terjed ki.

III.

A közszolgáltatás finanszírozása

A közszolgáltatás finanszírozásának (a díjfizetésnek) az elveit és szabályait a Htv. 46–52. §ban, valamint a 91. §-ban leírtak határozzák meg.
A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok
alapján alkalmazza.
Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített
közszolgáltatás alapján tárgynegyedévet követően köteles megfizetni. A közszolgáltatási díj
számlázására a Közszolgáltató negyedévente jogosult. Az ingatlanhasználó a szolgáltatási
díjat a Közszolgáltatóval létrejött szerződésben meghatározott módon egyenlíti ki.
IV.

A szolgáltatás szabályai

A Felek megállapodnak abban, hogy a települési hulladék gyűjtését a Közszolgáltató legalább
hetente egyszer úgy végzi, hogy az ürítés időpontját a szolgáltatást igénybevevőkkel
előzetesen közölni köteles.
A Közszolgáltató vállalja évente egy alkalommal a Megrendelővel egyeztetett időpontban
térítésmentesen lomtalanítás elvégzését.
A Közszolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által kialakított szelektív gyűjtőszigeteken a
Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényekben elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését,
szállítását, további kezelését térítésmentesen biztosítja.
A Felek rögzítik, hogy amennyiben a gyűjtőedényes szemétgyűjtés nem biztosítható, illetőleg
akadályba ütközik, továbbá pl.: laza talaj, hó jég (vagy más körülmény) akadályozzák a
szolgáltatás zavartalan ellátását, a Közszolgáltató köteles az utcák nevének feltüntetésével
írásban ezt a Megrendelő felé jelezni.
Az ürítéshez kihelyezett edényeket az előírt helyre (járda, járda hiányában az út széle)
becsukva kell visszahelyezni. Az edényeket teljesen ki kell üríteni.
A Közszolgáltató feladata gondoskodni arról, hogy a közszolgáltatás ellátása ne zavarja a
jármű-, és gyalogosforgalmat.
Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót nem vehet igénybe.
V.

Közszolgáltató kötelezettségei

A Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
1. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása, a közszolgáltatás teljesítése kizárólag
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy
korlátozható,
2. a
közszolgáltatásnak
a
mindenkor
hatályos
jogszabályoknak
megfelelő
környezetszennyezés mentes, és a Megrendelő igényei szerinti gyakoriságú elvégzése,
amiért szavatossággal tartozik,

3. Az OHÜ által meghatározott ………. minősítési osztály szerinti, a hulladékszállítási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényen
meghatározott követelmények biztosítása, és a minősítő okiratnak a közszolgáltatási
szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos megléte.
4. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazása,
5. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzése,
6. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítása a Megrendelő által kijelölt
helyek és létesítmények igénybevételével,
7. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről – ideértve bevételeit és kiadásait
– évente április 30-ig beszámoló készítése a Megrendelő és az OHÜ számára.
8. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése, és
nyilvántartási rendszer működtetése,
9. az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek
intézése, panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános
tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében könnyen hozzáférhető helyen ügyfélszolgálat
(…………………………) és tájékoztatási rendszer működtetése, a község internetes
honlapján az alkalmazott díjakkal, a lomtalanítással, és a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,
10. fogyasztói panaszok és észrevételek 15 napon belüli kivizsgálása, ennek eredményéről a
bejelentő írásbeli tájékoztatása,
11. a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett – ideértve a
településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is – hulladék összegyűjtése,
elszállítása és kezelése, ha a korábbi birtokos vagy tulajdonos e kötelezettségének nem
tesz eleget,
VI.

Megrendelő kötelezettségei

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő kötelezettségei az alábbiak:
1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk ellenszolgáltatás-mentes szolgáltatása,
2. a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési
tevékenységek összehangolásának elősegítése,
3. a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése,
4. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék
ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése,

gyűjtésére,

kezelésére,

5. a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása a közszolgáltatási
szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont területen.

VII.

A szerződés megszűnése

1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a) a határozott idő lejártával;
b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg;
d) felmondással.
2. A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha
a) a közszolgáltató közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó
jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és
ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; vagy
b) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki
felróható módon súlyosan megsértette; vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ
által kialakított minősítő okirattal.
3. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha
a) a Megrendelő a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a
közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt
okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a
Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és
jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
4. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.
5. A közszolgáltatási szerződés felmondásakor a Megrendelő haladéktalanul gondoskodik a
közszolgáltatás biztosításáról.
IX.

Egyéb rendelkezések

A Felek megállapodnak abban, hogy közöttük felmerülő jogvita esetén annak peren kívüli
rendezésére törekednek, melynek hiányában a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
Kelt: Velem, 2014. ……………………………..

.......................................................................
Velem községi Önkormányzat
Szél Józsefné
polgármester
Megrendelő

......................................................................
......................................................................
Közszolgáltató

3. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésről szóló 317/2013.(VIII. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban Khksz R.) 1. §
(2) bekezdés i) pontján alapuló tájékoztató
Hulladékgazdálkodási létesítmények:

Szelektív- hulladékgyűjtő szigetek:
1.) Velem, Rákóczi F. u. 27
2.) Velem, Rákóczi F. u. 73.
3 – 3 db hulladékgyűjtő konténer

4. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzéséhez
szükséges - és az ajánlattevő által biztosítandó - járművek, gépek, berendezések és
eszközök, és ezek műszaki és technológiai tulajdonságainak listája (Khksz R. 1. § (2)
bekezdés j)-k) pontja)
Járművek, eszközök, berendezések

A kommunális hulladék szállítása meg kell, hogy feleljen a közszolgáltató
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló 438/2012.(XII.29.). Kormányrendeletben, különös tekintettel a 8. § - ban
foglaltaknak.

5. A közszolgáltatás regionális fejlesztésére vonatkozó célok és tervek bemutatása,
figyelemmel a közszolgáltatás helyi sajátosságaira, igényeire (Khksz R. 1. § (3) bek)
1. A közszolgáltató által megfogalmazott tervek, célok, cselekvési program
1.1. A fejlesztési célokat a hulladékgazdálkodás 3 fő területére fogalmaztuk meg.
1.1.1. Települési szilárd hulladék gyűjtése, kezelése (maradék hulladék), a szelektíven
gyűjtött, anyagában újrahasznosítható, valamint a zöldhulladék és biológiailag lebomló
hulladék nélkül.
1.1.2. Szelektíven gyűjtött, anyagában újrahasznosítható hulladék területén
1.1.3. Biológiailag lebomló és komposztálással újrahasznosítható hulladék területén
1.2. A fejlesztés szükségességének okai
1.2.1. A műszaki berendezések műszaki paramétereinek és műszaki állapotának
megfeleltetése a kitűzött céloknak megfelelően.
1.2.2. A törvényi célok eléréséhez szükséges kapacitások és technológiák bővítésének,
változtatásának szükségessége
1.2.3. A fajlagos hulladékkezelési költségek csökkentése
1.2.4. A hulladékkezelési rendszer pénzügyi fenntarthatósága az új jogszabályi környezetben.

1.3. A fejlesztéssel elérni kívánt célok, indikátorok
1.3.1. Szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékok mennyiségének növelése a 2012 évi
bázishoz képest, haladja meg az ilyen típusú visszagyűjthető hulladékok 50%-át és a
jelenleginek 4,8-szorosa.
1.3.2. A lerakóra kerülő biológiailag lebomló hulladékok arányának csökkentése, a lerakótól
való eltérítése. Jelenleg komposztálással ártalmatlanított szerves hulladék mennyiségének
növelése.
1.3.3. Szemlélet és tudatformálás a lakosság körében, oktatási intézményekben, a kitűzött
célok elérése érdekében tájékoztató anyagok készítésével, lakossági fórumok tartásával,
média bevonásával.
1.3.4. Fenntartható szolgáltatás biztosítása az új jogszabályi környezetben a lakossági terhek
növelése nélkül.

6. NYILATKOZAT A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ
KIVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSRŐL SZÓLÓ 224/2004.
(VII. 22.) KORM. RENDELET 1. § (4) BEK SZERINT

Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy nyertességünk esetén a közszolgáltatáson kívül
végzett gazdasági tevékenységeink nem veszélyeztetik a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítését.

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

FELOLVASÓ LAP
Ajánlattev

neve:

Ajánlattev

székhelye:

Ajánlattev
telefonszáma:
Ajánlattev
telefaxszáma:
Ajánlattev
címe:

e-mail

Kapcsolattartó neve:
„Velem község közigazgatási területén települési szilárd hulladék begy jtése,
szállítása, ártalmatlanító helyen történ elhelyezése”
Ft/ürítési alkalom

Megnevezés

50–60 liter

rtartalmú edény

110–120 liter

rtartalmú edény

Nettó Ft
ÁFA Ft
Bruttó Ft
„Velem község közigazgatási területén települési szilárd hulladék begy jtése,
szállítása, ártalmatlanító helyen történ elhelyezése”
Ft/ürítési alkalom

Megnevezés

240 literes

rtartalmú edény

80 liter

rtartalmú zsák

Nettó Ft
ÁFA Ft
Bruttó Ft
Kelt: ……………………………….
………………………………
cégszer aláírás

NYILATKOZAT

AZ ÁRAJÁNLATKÉRÉSBEN ÉS
ANNAK MELLÉKLETEIBEN FOGLALT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRA

Alulírott ………………………………………………………………………………………….., mint a
……………………………………………………………………………(Ajánlattev

megnevezése, székhely)

………………………………………………………………………….(képviseleti jogkör/titulus megnevezése)
nyilatkozom, hogy Velem községi Önkormányzatának (9726 Velem, Rákóczi F. u. 73.)
„Velem község közigazgatási területén települési szilárd hulladék begy jtése,

szállítása, ártalmatlanító helyen történ

elhelyezése”

tárgyú árajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt feltételeket teljes kör en
elfogadjuk.
Kelt:

………………………………
cégszer aláírás

