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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 
1.  a Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében az alábbiakat 

kívánja megvalósítani: 
- 200 db 1100 l-es konténer vásárlása, 
- 1 db tömörít� – átrakó állomás kialakítása, 
- 5 db gy�jt� autó vásárlása, 
- 1 db multiliftes autó vásárlása, 
- 4 db 24 m3-es konténer vásárlása, 
- 1 db rakodógép vásárlása, 
- 1 db hulladékudvar kialakítása, 
- 1 db sittátrakó kialakítása, 
- 2000 m2-es komposztáló telep kialakítása, komposztálóhoz gépek: aprító, rakodó, 

rosta, prizmázó stb. vásárlása, 
- KÉKI I hulladéklerakó rekultivációja. 
- KÉKI II. hulladéklerakó rekonstrukciója. 

 
2. felkéri a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot a négykomponens� 

hulladékgy�jt� szigetek számának meghatározására 
 
3.  felkéri a Polgármestert, hogy az önrész biztosítása érdekében a Városi Szolgáltató Rt-

vel az Együttm�ködési Szerz�dést kösse meg. 
 
Felel�s:  1. és 3. pontban: Polgármester, 
  2. pontban: Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Határid�:  1. és 3. pont: azonnal, 
  2. pont: 2005. februári testületi ülés 
   

 
K. m. f. 

 
 
 Miakich Gábor s. k.  dr. Molnár Ildikó s. k. 
 polgármester jegyz� 
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Kapja: 
1.   Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár   
2.   A Képvisel�-testület tagjai 
3. Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens - intézkedésre 
4. Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je  
 
Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 
A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2004. december 15. 
 
Ancsin Mária 
jegyz�könyvvezet� 
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Együttm�ködési szerz�dés 

 
amely létrejött  

egyrészr�l a …………………………………………………. (továbbiakban: Rt., székhelye: 

………………………………………………………………………..… adószáma: 

……………………………….., cégjegyzékszáma: ……..………………………… 

képviseli: ………………………………… 

másrészr�l ……………………………… Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat, 

címe: …………………………………………………………………...., képviseli: 

………………………………. polgármester  

együttes elnevezés esetén Szerz�d� Felek között a mai napon az alábbiak szerint:  

1. A Szerz�d� Felek megállapodnak abban, hogy a „Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer” megvalósításában az alábbiak szerint együttm�ködnek.  

2. Az Önkormányzat az 1. pontban leírt rendszer megvalósítására létrehozott társulás tagja. 
A társulás azért alakult, hogy Európai Uniós, állami és saját forrás felhasználásával egy 
korszer� hulladékgazdálkodási rendszert valósítson meg.  

3. A település hulladékkezelését, mint közszolgáltató az Rt. látja el, és mint ilyen érdekelt a 
fenti program sikeres megvalósításában, ezért szakmai és anyagi segítséget nyújt az 
Önkormányzat részére.  

4. Az Önkormányzat és az Rt. javaslata alapján kerülnek meghatározásra az Önkormányzat 
területén megvalósítandó fejlesztések. A megvalósuló beruházások értéke adja a társulási 
szerz�dés alapján a társulásban az Önkormányzat vagyoni és szavazati arányát, és 
kötelezettséget a beruházás megvalósításához szükséges önrész megfizetésére.  

5. Az Rt. az Önkormányzat számára a 4. pontban leírt fizetési kötelezettségét – kivéve a 
lakosságnak biztosított edényzet és a rekultiváció értékét – az Önkormányzattól az alábbi 
feltételekkel átvállalja.  

5.1. Az Rt. 10 éves id�tartamra megkapja a mellékletben felsorolt eszközök 
üzemeltetésének jogát, melyért bérleti díjat fizet. A bérleti díj összege egyenl� az 
Önkormányzat által fizetend� önrész összegével. A bérleti díjat az Rt. az önrész 
fizetési kötelezettségre el�írt id�pont el�tt 15 nappal fizeti meg az önrésszel 
megegyez� összegben az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 
„hulladékgazdálkodási eszközök bérleti díja” közleménnyel.    

5.2. Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a bérleti id� leteltét követ�en a 
szerz�désben szerepl� eszközöket, térítés nélkül az Rt. tulajdonába adja amennyiben 
Rt. a szentendrei hulladék gazdálkodásra közszolgáltatóként a tulajdonba adás 
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id�pontjában határozatlan, vagy legalább 5 éves határozott id�tartamra szerz�déssel 
rendelkezik. Amennyiben törvény vagy rendelet változása miatt a jelen megállapodás 
végrehajtása nem lehetséges, akkor a Szerz�d� Felek úgy járnak el, hogy az eredeti 
megállapodás szelleme érvényesüljön.  

5.3. A Szerz�d� Felek kijelentik, hogy amennyiben e megállapodásban el�írt 
kötelezettség maradéktalanul teljesül, egymással szemben semmilyen igényt nem 
támasztanak.  

5.4. Az Rt. kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltetésre átvett eszközöket rendeltetés 
szerint használja, a hulladékkezeléssel összefüggésben nem kezdeményez olyan 
tevékenységet vagy b�vítést, melyet az Önkormányzat nem támogat. Az 
Önkormányzat is tartózkodik attól, hogy olyan dolgot kezdeményezzen a társulásnál, 
melyet az Rt. nem támogat, vagy kifejezetten ellenez. 

5.5. Az Önkormányzat tudomásul veszi azt, hogy az Rt. más önkormányzatokkal is 
hasonló megállapodásokat köt, és egy példányát a társulásnak átad. Az átadott 
megállapodások a társulási szerz�dés mellékletét képezik.  

6. Jelen megállapodás csak közös akarattal módosítható, azt egyik fél sem mondhatja fel. 
Vitás kérdések eldöntését békés módon rendezik, abba bevonhatják a társulás elnökségét, 
de az elnökség nem dönthet az ügyben.  

7. Jelen szerz�dést arra felhatalmazott személyek írták alá, mint akaratukkal megegyez�t.  
 
 
………………………………….., 2004. ………………….. hó …. nap 
 
 
 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
Önkormányzat Rt. 

 
 
 
 


