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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Elektronikai hulladékok átvételéről szerződés jóváhagyása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. ……………………….-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 1/e pontja alap-
ján a szolgáltató biztosítani szeretné az elektronikai hulladékszállítást. A szolgáltatást az Elektronikai 
Hulladékhasznosító bevonásával kívánja a Kft. elvégezni. 
 
2020. évben változik a szolgáltatás, kérik, hogy az önkormányzat biztosítson zárt gyűjtőpontot, ahová a 
lakosok be tudják vinni az elektronikus hulladékot. A gyűjtőpontnak nem kell fedettnek lennie. 
 
Kérem képviselő-társaimat, tegyenek javaslatot a zár gyűjtőpont kijelölésére.  
 
Kérem továbbá, hogy megrendelői nyilatkozat, valamint a megállapodás aláírására felhatalmazni szí-
veskedjenek. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2020. október 06. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
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2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

210/2019.(IX.27.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft-vel 
(2100 Gödöllő Dózsa György út 69.), elektronikai hulladékok átvételéről kötendő szerződés jóváhagyá-
sáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező, térítésmentesen biztosított elektronikai hulla-
dékok átvételéről szóló szerződést jóváhagyja.  
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést aláírja.  
 
A Képviselő-testület felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert, az elektronikai hulladékgyűjtés helyének és 
időpontjának hirdetésére annak érdekében, hogy a lakosság szélesebb körben értesüljön a lehetőség-
ről. 
 

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2020.( ………...) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft-vel 
(2100 Gödöllő Dózsa György út 69.), elektronikai hulladékok átvételéről kötendő szerződés jóváhagyá-
sáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező, térítésmentesen biztosított elektronikai hulla-
dékok átvételéről szóló szerződést jóváhagyja.  
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést és Meg-
rendelői nyilatkozatot aláírja.  
 
A Képviselő-testület lakossági gyűjtőpontnak a …………………………………… helyszínt jelöli ki. 
A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert, az elektronikai hulladékgyűjtés helyének és 
időpontjának hirdetésére annak érdekében, hogy a lakosság szélesebb körben értesüljön a lehetőség-
ről. 
 
Határidő: 2020. ……………………… 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
  Jámbor Lajos 
       jegyző 



Zöld Híd B.l.G.G.
'O'\PRüH I K. l.

Szám: /2019
Tárgy: Elektronikai hulladékgyűjtés

Tisztelt Polgármester Asszony /Úr!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a hatályban lévő közszolgáltatási szerződésünk III. fejezetének Ile
pontja alapján, évi egy alkalommal Társaságunknak gondoskodnia szükséges a településen
keletkező elektronikai hulladékok díjmentes átvételének megszervezéséről. A szolgáltatás
részleteit külön megállapodási szerződés formájában szükséges rögzíteni!

A vonatkozó jogszabályok mentén, kiemelten szem előtt tartva a lakossági igényeket,
lomtalanítási stratégiánkat alapjaiban változtattuk meg.
A tavaly bevezetett rendszer, már nem teszi lehetővé azt, hogy azonos időpontban gyűjtsük

össze a lom és az elektronikai hulladékok körébe tartozó tárgyakat.

Az elektronikai hulladékok begyűjtését az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. bevonásávaJ,
együttműködésével kívánjuk megvalósítani. Az esemény szervezésében kérjük együttműködő

segítségét az alábbiak alapján.

Tisztelettel kérjük, hogy biztosítsanak egy zárt gyűjtőpontot, ahová be tudják szállitani a
lakosok az elektronikai hulladékaikat. Nem szükséges, hogy fedett legyen a helyszín, az viszont
fontos, hogy szerkezetileg hiánytalan tárgyak kerüljenek átvételre, és az elszállításig
hiánytalanok is maradjanak. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. munkatársai, egy, az
Önök által egyeztetett hétköznapi időpontban el fogják szállitani az összegyűjtöttelektronikai
hulladékokat.

Kérjük, hogy a megrendelői nyilatkozatot kitöltve elektronikusan juttassák el az Elektronikai
Hulladékhasznosítói Kft. munkatársainak legkésőbb szeptember 25-ig az gyerman.andras@e
hull.hu címre. A teljesítés pontos időpontját az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
munkatársaival szükséges véglegesíteni.
Ezt követően kérjük, hogy hirdessék meg az eseményt a lakosok körében.

A csatolmányban szereplő megállapodási szerződést aláírva szeptember 25-ig 2 példányban
szükséges eljuttatni postai úton Társaságunk felé.
Együttműködését köszönöm!

Tisztelettel:

Gödöllő, 2020. 09.21.

,
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Megállapodás 

 Amely létrejött: 

 ……………………….(település) Önkormányzata……………………………………………….  

(cím, adószám), mint megrendelő – továbbiakban Megrendelő – (képviseli (név) 

……………………………………………………..polgármester) 

valamint a  

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. (2100 Gödöllő Dózsa György út 69.), cégjegyzékszáma: 13-09-

185957, adószáma: 25894259-2-13, mint vállalkozó – továbbiakban Vállalkozó – (képviseli 

Demeter Miklós vagyongazdálkodási csoportvezető) 

között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A megállapodás tárgya: 

 Megrendelő megrendeli 2020. évre a lakossági elektronikai hulladékok begyűjtését, kezelését, 

szállítását, ártalmatlanítási és/vagy hasznosítási célú, évi egyszeri, díjmentes átvételét. 

  A Vállalkozó, a megrendelés teljesítését az alábbi, kölcsönösen egyeztetett feltételekkel elvállalja.  

   

  Vállalkozó kötelezettségei: Elektronikai hulladék gyűjtőpontról történő elszállítása. A hulladék 

rakodása, az összegyűjtött e-hulladék elszállítása, környezetszennyezést kizáró kezelése, 

újrahasznosításának biztosítása Vállalkozó által. Csak az egész, az egykori működéshez szükséges 

minden alkatrészt tartalmazó berendezés kerül   elszállításra. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 

hiányos berendezések, alkatrészek, egyéb hulladékok átvételét a Vállalkozó megtagadhatja.  

  Vállalkozó fenntartja magának a jogot és lehetőséget a hulladék átvételének megtagadására. 

  Megrendelő kötelezettségei: A gyűjtés meghirdetése úgy, hogy az a település minden lakója által 

ismert legyen.  A Település, mint Megrendelő biztosítja a gyűjtés helyszínét, törekszik arra, hogy a 

berendezésekben kárt ne okozzanak, azokat ne tulajdonítsák el illetéktelenek. A Vállalkozó 

gépjárművének megérkezéséig azt a Megrendelő által kijelölt személy(zet) megfelelően és 

felelősséggel őrzi!  

  

  A szerződés mellékletét képezi a megrendelői nyilatkozat, melynek kitöltése feltétele az 

elektronikai gyűjtés teljesítésének elvégzéséhez. A nyilatkozatot elektronikus úton szükséges 

eljuttatni a dokumentumban szereplő (Vállakozó megbízott képviselője) email címre. 
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2. Egyéb megállapodások: 

   A megállapodásban résztvevő felek törekednek az esetlegesen felmerülő vitás kérdések egymás 

közötti békés megoldására. 

   Elkerülhetetlen jogvita esetén a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét ismerik el. 

  Vállalkozó jelen megállapodás munkájához jogosult alvállalkozót alkalmazni, akinek a 

tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik. 

   A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  

Jelen megállapodás 2 példányban készül, amelyből mind a két félnek egy-egy eredeti példány van a           

birtokában. 

 

 

Kelt: Kerepes Ökörtelek-völgy, 2020. szeptember   

 

 

      ………………………………………………                        ………………………………………………….. 

 Hajnal Zsolt ZH B.I.G.G. Ügyvezető igazgató                                     Polgármester 

                        PH                                                                                      PH 

mailto:zhbigg@zoldhid.hu
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Megrendelői nyilatkozat 

Alulírott ………………………………………………………. (település) polgármestere, 

ezúton nyilatkozom, hogy megrendelem a településre vonatkozó évi egyszeri, díjmentes 

elektronikai hulladékgyűjtést. 

A megrendelői kötelezettségem alapján kijelentem, hogy a feltételeket biztosítom a Zöld Híd 

B.I.G.G. Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján. 

A gyűjtés megkezdésének időpontja:                2020. ………………. ...  

A gyűjtés befejezésének legkésőbbi időpontja: 2020. ………………. ...  

Helyszíne:  _______________          gyűjtőpont. 

A gyűjtőpontról történő elszállítás, leghamarabb a gyűjtés befejezése után következő második 

munkanapon történik.  

Elszállítás várható ideje: (Vállalkozó tölti ki! A végleges időpont a Vállalkozó képviselőjével 

egyeztetett dátum lesz, mely a fentiektől eltérő időpont is lehet): 

……………………………………. 

Vállalkozó megbízott képviselője (Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. 

részéről): 

Gyermán András Kereskedelmi munkatárs 

Mobil: 06-30-923-9266 

E-mail: gyerman.andras@e-hull.hu 

 

Megrendelő képviselője (szervező): 

………………………………………………… 

Telefon:  

Mobil (kötelezően kitöltendő!):  

e-mail:  

Az elszállítás napján elérhető személy(ek) (önkormányzattól, a gyűjtést biztosító személy(zet), 

stb.): 

……………………………………..  mobiltelefon: ………………………….. 

……………………………………..  mobiltelefon: ………………………….. 

 

Kelt: …………………………………, 2020. ………………… ……… 

 

                                                                                 …………………………………………….. 

                                                                                                         polgármester  

                                                PH. 
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