ELŐTERJESZTÉS
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2012. január 12-i ülésére
Tájékoztató a 2011. november 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról
Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2011. november 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett
munkákról:
A Társulási Tanács 2010. november 11. naptól – a 40/2010. (XI. 10.) TT. sz. határozatával
elfogadott munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján - gazdálkodását
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal közösen végzi.
Folyamatosan aktualizáltuk a Társulás honlapját. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó,
a hatályos jogaszályoknak megfelelő közzétételi köztelezettségeknek a honlapon tettünk
eleget. A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázatra vonatkozó közzétételi
kötelezettségeket a PR szakértő látta el.
1. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Program” pályázathoz kapcsolódó feladatok:
A megkötött szerződésekben a szakértők (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás,
könyvvizsgálat, PME tanácsadás, PR tájékoztatási feladatok szerződések) elvégezték a 2011.
III. negyedévhez kapcsolódóan az ütemterv szerinti feladataikat. A szerződések teljesítéséhez
kapcsolódó negyedéves jelentések benyújtásra és elfogadásra kerültek. Az elvégzett munka
alapján a teljesítések megfeleltek a szerződésekben rögzítetteknek, ezért a negyedévre
vonatkozó számlákat a szakértők benyújtották, ezek 15%-os önrészét és áfáját átutaltuk. A
2011. III negyedévre vonatkozó 5. számú kifizetési kérelmez a Közreműködő Szervezet a
támogatási összegeket, összesen 2.124.392,- értékben 2011. 12. 31-ig átutalta. A
könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez
kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat. A 3. sz. projekt előrehaladási
jelentést a Közreműködő Szervezet jóváhagyta. A feladatok elvégzésében a PME tanácsadó a
szerződésének megfelelően működött közre.
2011. 12. 14-én Kőszegen összevont lakossági fórumot tartottuk a kistérség településeinek a
projektről. A kistérség háztatásaiba a fórumot megelőzően az 1. sz. melléklet szerinti
szórólapot eljutattuk. A fórum további dokumentumai megtalálhatók a honlapon. A Társult
településeken 2012. I. negyedévében további kistérségenkénti összevont lakossági fórumokat
fogunk tartani.
A jogi tanácsadó a jogszabályok folyamatos figyelését, a szerződések jogszerű teljesítését
követte nyomon.
A tervező, SOLVEX – MKM Consulting konzorcium folytatta a megkezdett munkát.
Tekintettel a létesítmények helyszínéül kijelölt ingatlanoknál felmerült problémákra az
engedélyezési eljárásra vonatkozó határidőket a tervező nem tudta betartani. Az engedélyezési
tervek hatósághoz történő 2011. 07. 15- i eredeti benyújtási részhatáridejéig több helyszínre
vonatkozóan nem volt végleges döntés ezért azokat nem lehetett elkészíteni és benyújtani, így
az engedélyeket a hatóságok 2011. 12. 15-ig nem adhatták ki.
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A szerződéskötésre közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást követően került sor,
ezért a módosítása csak a Kbt. 303. §- szerint, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
eljárásrendjének megfelelően lehetséges. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 44.§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján a szerződés módosításához szükséges az NFÜ írásbeli
véleménye és a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyása, valamint ellenjegyzése.
Egyeztetéseket követően a Közreműködő Szervezet IKT-1026/14/2011 számon 2011.
december 13-án kiadta a jóváhagyó előzetes jogi állásfoglalását, az NFÜ KFF 2012. 01. 04-én
kelt NFÜ/13/C-64/2012 számú levelében a 2. sz. melléklet szerinti módosításhoz adta meg
jóváhagyó véleményezését. A szerződés módosítása a Közreműködő Szervezet ellenjegyzését
követően írható alá a felek által a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 44. § (6) bekezdése
értelmében. A módosításra várhatóan 2012. január hónapban kerül sor.
Ugyanezen okok miatt benyújtottuk a Támogatási szerződés 1. sz. módosítására vonatkozó
kérelmünket az NFÜ-höz és a Közreműködő Szervezethez. A kérelem elbírálása folyamatban
van.
A szerződés módosítását követően a pályázathoz kapcsolódó többi szakértői szerződés
módosítása is szükséges, mivel teljesítésük szorosan kapcsolódik a tervezési szerződés
előrehaladásával.
A pályázat értelmében a tervező a köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
Közreműködő Szervezet által jóváhagyott tartalmának megfelelően folytatta a tervezést. A
szentgotthárdi, körmendi, rábahídvégi és büki hulladékudvarok engedélyezési terveinek
véglegesítése az érintett önkormányzatokkal egyeztetve megtörtént. A tulajdonjogi problémák
miatt répcelaki és szombathelyi helyszíneken az engedélyezési tervek véglegesítése 2012. 01.
hónapban fejeződik be. Őriszentpéter város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. 12.
09-én kelt levelében arról tájékoztatta a Társulást, hogy 110/2011. (XI.15.) határozatával
hatályon kívül helyezte a hulladékudvar kialakítására vonatkozó ingatlanra hozott korábbi
határozatát és alkalmas ingatlan hiányában a hulladékudvar kialakításáról lemond. Az ezt
követő egyezetések során a kistérségben a pankaszi 019/3 hrsz-ú ingatlant javasolták a
hulladékudvar helyszínéül.
A 2. fordulós pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatalához a részletes
leírásokat külön előterjesztés tartalmazza.
3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:
Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2011. szeptember 19-én aláírtuk a
társult települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók
rekultivációjának előkészítése tárgyú szerződést. A nyertes ajánlattevő a SOLVEXÖKOHYDRO Konzorcium. A szerződés értéke 24.000.000,-Ft-Áfa. A tervező felvette a
kapcsolatot az érintett településekkel és a környezetvédelmi hatósággal. Elvégezte a bezárt és
rekultiválandó települési szilárd-hulladéklerakók felmérését, a szükséges mintavételezéseket,
adatgyűjtéseket, elkészítette a hulladéklerakók jelenlegi állapotát tükröző teljeskörű
környezetvédelmi felülvizsgálatokat az alábbiak szerint:
a.) A felülvizsgálathoz és a rekultivációs tervhez szükséges geodéziai és geotechnikai,
felmérések
b.) A szükséges vizsgálatok (talaj, víz, hulladék)
c.) A telejeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk
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19 helyszínre készült környezetvédelmi felülvizsgálat: Alsóújlak, Bozzai, Bucsu,
Csákánydoroszló, Csehimindszent, Duka, Felsőmarác, Ivánc, Kemenespálfa, Kisrákos,
Nagyrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál,
Torony települések szilárdhulladék lerakóihoz.
Elkészülte a rekultivációs és ahol szükséges volta a vízjogi engedélyes tervek és 2011.
november 18-án benyújtásra kerültek a hatósághoz engedélyezésre az alábbiak szerint:
15 helyszínre települési szilárd hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve
rekultivációs tervét: Alsóújlak, Bozzai, Csákánydoroszló, Duka, Felsőmarác, Harasztifalu,
Kisrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári Rum, Sajtoskál, Torony
8 helyszínre települési szilárd hulladéklerakó vízjogi létesítési engedélyezési tervét: Duka,
Kemenespálfa, Nemesrempehollós, Ölbő, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál
Felülvizsgálta a szentgotthárdi települési szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan rendelkezésre
álló terveket és engedélyeket.
Továbbá 16 helyszínre elkészítette és benyújtotta a lőszermentesítési terveket. A települések
rendezési tervének átvizsgálása során megállapította, hogy a lerakók régészeti lelőhelyet nem
érintenek, így régészeti feltárás és hatástanulmány készítése nem volt szükséges.
A továbbiakban a szerződésben elvégzendő feladat a hatósági eljárások lefolytatása és a
szükséges engedélyek megszerzése.
A tervezésre vonatkozó részszámla 10. 980.00,-Ft+ áfa értékben benyújtásra és kifizetésre
került. A szerződésben a tervező további két részszámlát nyújthat be a környezetvédelmi
felülvizsgálatok hatósági jóváhagyását, valamint a környezetvédelmi és vízjogi engedélyek
Megrendelő általi kézhezvételét követően.
A 2012. I. negyedévben ismételten megkeressük a 14R pályázaton nyertes településeket az
elkészített dokumentációk és engedélyek közös pályázatban történő felhasználása céljából. A
jelen előterjesztés 3. sz. mellékelte tartalmazza a települések által készített tervek és egyéb
dokumentumok Társulás általi felhasználhatóságára vonatkozó szerződés tervezetét. A
dokumentumok átvétele és felhasználhatósága a Társulás által előkészítendő rekultivációs
pályázat okán szükséges.
Jelenleg nincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő
rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási
határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását
segítő egyéb pályázati lehetőségeket.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
1. sz. melléklet: A kőszegi lakossági fórumra vonatkozó szórólap
2. sz. melléklet: A tervezési szerződés 1. sz. módosításának jóváhagyott tervezete
3. sz. melléklet: Felhasználhatósági szerződés tervezet
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Szombathely, 2012. január 9.
Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke
Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a
2011. november 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés
szerinti tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2012. 01. 12.
Felelős:

Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök
Vízi Kármen, PIU vezető
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2.sz. melléklet
A SZERZŐDÉS SZÁMA: …….
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. Számú módosítása
Szerződés tárgya:
Vállalkozó feladata vállalkozási szerződés keretében a Nyugat-Dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén a KEOP-2009-7.1.1.1 – települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése – pályázati konstrukcióban a 2. fordulós
pályázat elkészítése, ennek keretében: RMT elkészítése, valamennyi, a projekt létesítményeinek
megvalósításához szükséges dokumentáció elkészítése, az összes létesítéshez szükséges részlet
kidolgozása, engedélyes, kiviteli és tender tervek elkészítése, engedélyek beszerzése
(környezetvédelmi, vízjogi létesítési, építési, bontási), a kivitelezések helyszíneire vonatkozó
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése (amennyiben szükséges), lőszermentesítési feltáró
előkészítő munkák elvégzése (amennyiben szükséges), 2. fordulós pályázathoz szükséges
közbeszerzési eljárások műszaki leírásainak teljeskörű elkészítése.
amely létrejött egyrészről a
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Székhelye: 9700 Szombathely, Jászai M. u. 2.
Képviselő: Marton Zsolt a Társulási Tanács Elnöke
Adószám: 15769668-2-18
Pénzforgalmi számla száma: 11747006-15769668-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.
mint Megrendelő
másrészről
SOLVEX – MKM KONZORCIUM
Konzorcium képviselője: SOLVEX Kft.
Aláírásra jogosult személy: Déri Lajos
Elérhetősége: 94/508-650, 30/256-8140, solvex@solvex.hu
Konzorciumi tagok:

1. SOLVEX Kft.
Cégjegyzékszám: 18-09-102559
Nyilvántartó cégbíróság neve: Vas Megyei Bíróság Cégbírósága
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Székhelye:

9700 Szombathely, Tolnai S. u. 1.

Képviselő:

Déri Lajos

Adószám: 11315188-2-18
Közösségi adószám:

HU11315188

Pénzforgalmi számla száma:

10300002-28000518-00003285

Pénzforgalmi szolgáltató:

Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.

Levelezési címe: 9700 Szombathely, Tolnai u. 1.
94/508-650, 94/508-648 solvex@solvex.hu
2. MKM Consulting Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-045510
Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhelye:

1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c

Képviselő:

Leitol Csaba

Adószám: 13794932-2-43
Közösségi adószám:

HU13794932

Pénzforgalmi számla száma:

10700055-24182101-51100005

Pénzforgalmi szolgáltató:

CIB Bank Zrt.

Levelezési címe: 7626 Pécs, Király utca 66. I. em. 101.
72/514-510, 72/514-511 mkm@mkmconsulting.hu
mint Vállalkozó
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között az alulírott napon és helyen a
következő feltételek mellett
Előzmény
A Felek 2011. február hó 09. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek
a „Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer tervezése és a 2. forduló pályázati
anyagának elkészítése a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0009 Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Program pályázathoz” tervezési tevékenységének ellátására. A III. fejezet
szerinti szerződési feltételek 4. pontja értelmében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 303. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően, a Felek
szükségesnek tartják a szerződés módosítását. Ezek a körülmények az alábbiak:
Az engedélyes tervek készítése során a vállalkozó vezető partnere, a SOLVEX Kft. a
szerződésnek megfelelően a répcelaki hulladékudvar helyszínéül kijelölt Répcelak belterület
947/13 hrsz-ú ingatlan esetében 2011. május 27. napján kelt e-mailjében megkereste a LINDE
Gáz Magyarország Zrt. répcelaki telephelyét, mint az építési ingatlannal szomszédos ingatlan
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tulajdonosát. Tájékoztatta a tervezett beruházásról és kérte, hogy az ingatlanon elhelyezkedő
vezetékeit az ingatlan helyszínrajzán a cég jelölje be. Kérésére 2011. május hó 31. napján azt a
választ kapta e-mailban a LINDE Gáz Magyarország Zrt-től, hogy a „A helyszínrajzon jelölt
területen társaságunk tulajdonában lévő CO2 vezeték nem található.” Ezt követően 2011. június
hó 16. napján a SOLVEX Kft. kézhez vette a LINDE Gáz Magyarország Zrt. 2011. június hó 14.
napján kelt TMF 5-27/2011. iktatószámú levelét, melyet a cég ezzel egyidejűleg megküldött
Répcelak Város Önkormányzatának is. A levélben a társaság arról tájékoztatta a SOLVEX Kft-t
és Répcelak Város Önkormányzatát, hogy a tervezett fejlesztés az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által a részükre megállapított veszélyességi övezet külső zónájába esik, továbbá a
terület felett található a társaság 20 kV-os villamos betápvezetéke is. Nyilatkozata azt is
tartalmazta, hogy bővítési területként is igénybe kívánják venni a Répcelak Város
Önkormányzata által a hulladékudvar létesítésére kijelölt Répcelak 947/13 hrsz-ú ingatlant.
Ebből következően a SOLVEX Kft. megkeresésére a társaság nem adta meg az ingatlan
pályázatban történő hasznosításához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. A probléma ismertté
válását követően Répcelak Város Önkormányzata haladéktalanul tárgyalásokat kezdeményezett a
LINDE Gáz Magyarország Zrt-vel annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást
megszerezze, ezért a köztes RMT-ben az EMT-ben az eredetileg megjelölt 947/13 hrsz-ú
ingatlant adta meg a Vállalkozó. Mivel az Önkormányzat által kezdeményezett tárgyalások nem
vezettek eredményre, a fejlesztés céljaira alkalmas másik ingatlan keresését kezdte meg az
Önkormányzat és a 2011. szeptember hó 15. napján kelt határozatában felhatalmazta a
polgármestert, hogy a település déli határán, a szeméttelep és a szennyvíziszap tároló közötti
elhelyezkedő, a barnamezős beruházás feltételeinek leginkább megfelelő, a jelenlegi TSZ
területén lévő Répcelak külterület 079/8 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával, tárgyaljon a
megosztási lehetőségekről és megvásárlásról. Mivel ezen tárgyalások sem jártak sikerrel,
Répcelak Város Önkormányzata Képviselő Testülete ismételten megtárgyalta az ügyet és 2011.
október hó 27. napján megtartott testületi ülésén az Ipari Parkban található Répcelak belterület
946/2 helyrajzi számú ingatlant jelölte ki a hulladékudvar helyszínének.
Az előző problémák okán a Vállalkozó nem tudta az engedélyes terveket a szerződés IV. fejezet
3.1. pontjában rögzített 2011. július hó 15. napi határidőig elkészíteni, továbbá nem tudja az
összes hatósági engedélyt megszerezni és a létesítmények teljes körű kiviteli és tenderterveit a
szerződés IV. fejezet 3.2. pontjában rögzített 2011. december hó 15. napi határidőig elkészíteni.
Figyelemmel arra, hogy a teljesen ismeretlen helyszín felmérése és a tervezés csak a módosított
helyszín ismeretében kezdődhetett meg, a vállalkozói szerződében megállapított határidők
módosítása szükséges.
A felsorolt, a szerződés módosítását indokoló körülmények a megfelelnek a Kbt. azon
követelményének (303. §), hogy a szerződésmódosítás a szerződéskötést követően előre nem
látható ok következtében állt elő, és valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
A fentiek előre bocsátásával a Felek az alábbiakban állapodtak meg:
1.
A Megbízási szerződés III. fejezet 1. pontjában a teljesítési véghatáridőt 2012. április
29-ről 2012. július 31-re módosítják.
2.

A Megbízási szerződés IV. fejezet 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1. részteljesítés és részszámla:
Benyújtásának feltétele a köztes RMT (részletes megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése,
Közreműködő Szervezet általi elfogadása és minden hatósági engedélyezéshez kötött feladat
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esetében a szükséges tervek benyújtása hatósági engedélyeztetésre, továbbá az 1.
részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló jelentés Megrendelő általi jóváhagyása.
Módosított határidő: 2012. 02. 08.
Felek rögzítik, hogy e határidő késedelmi kötbérmentes.
Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 10%-a számlázható, mely tartalmazza az
engedélyeztetési eljárások hatósági díjainak továbbszámlázását is.
2. részteljesítés és részszámla:
A benyújtás feltételeiből törlésre került az összes hatósági engedély megszerzése. A módosított
pont: Benyújtásának feltétele a létesítmények teljes körű kiviteli és tenderterveinek elkészítése
és átadása a Megrendelőnek, továbbá a 2. részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló
jelentés Megrendelő általi jóváhagyása.
Módosított határidő: 2012. 04. 30.
Felek rögzítik, hogy e határidő késedelmi kötbérterhes. A késedelmi kötbér mértéke Késedelmi
kötbér a nettó ajánlati ár 0.5% -a késedelmes naponként
Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 65%-a számlázható.
3.

Végteljesítés és végszámla:

Benyújtásának feltétele a 2. forduló pályázati anyagának Vállalkozó általi benyújtása a
Közreműködő Szervezethez, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások műszaki leírásainak
Közreműködő szervezet általi elfogadása, továbbá a teljes szerződésre vonatkozó zárójelentés
Megrendelő általi jóváhagyása.
Módosított határidő: a pályázat 2. forduló anyagának benyújtási határideje: 2012. 02. 08.
(ekkorra tehát nem csak kész kell lenni a 2. fordulós pályázati anyagnak, hanem be is kell
nyújtani). A további feladatok határideje 2012. 06. 30.
Felek rögzítik, hogy e határidők késedelmi kötbérterhesek. A késedelmi kötbér mértéke
Késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0.5% -a késedelmes naponként.
Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25%-a számlázható.
Módosított feltétel: Az egyes feladatokhoz kapcsolódó egyéb részhatáridőket a mindenkor
hatályos Támogatási szerződés mellékletét képező útvonalterv tartalmazza.
4.
A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
A felek a szerződés 1. számú módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
A jelen Szerződés módosítás 5 példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2
példány a Vállalkozót, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.
Szombathely, 2011. …………..…..

Szombathely, 2011. …… ….
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Megrendelő

Vállalkozó

képviseletében:

képviseletében:

Marton Zsolt

Déri Lajos

A Társulási Tanács Elnöke

Konzorcium képviselője

Ellenjegyzem: Budapest, 2012. …..

Közreműködő Szervezet
képviseletében:
Lasch Tímea, igazgató
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3.sz. melléklet
SZERZŐDÉS
felhasználási jog átengedéséről
amely létrejött
egyrészről
(név)
székhely:
adószám:
képviseli: ……………………. mint jogszerző, (a továbbiakban: Jogszerző),
másodszor
(név)
székhely:
adószám:
képviseli: ……………………. mint jogátruházó (a továbbiakban: Jogátruházó),
harmadszor (név)
született:
anyja neve:
lakhely:
hivatali cím, telefonszám:
adóazonosító jel:
TAJ-szám:
…………………. tervező, mint szerző (a továbbiakban: Szerző)/vagy
jogi személyiségű tervező esetén a jogi személy adatai,
a továbbiakban együttesen szerződő felek között az alulírott helyen és napon az alábbiak
szerint:
1. A szerződés tárgya
A Jogátruházónak mint jogosultnak (A szerzői mű meghatározása: vízjogi létesítési engedély,
környezetvédelmi
engedély,
környezetvédelmi
felülvizsgálat,
…
stb.)
………………………….. kizárólagos felhasználási jogának átengedése a Jogszerzőre.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a felhasználási jog terjedelme a Jogátruházót megillető
felhasználási jog terjedelméhez igazodik, és azt teljes mértékben felöleli.
A Szerző jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Jogátruházó jelen szerződéssel
átengedett és az 5. pontban körülírt felhasználási joggal rendelkezik, és annak továbbadására a
Jogszerző részére jogosult.
2. Az átengedés hatálya
A felhasználási jog jelen szerződés keltének napjával száll át a Jogszerzőre. Jogszerző e
naptól kezdődően jogosult kizárólagosan rendelkezni a felhasználási joggal.
A Felek jelen szerződést – figyelemmel – a Jogátruházó által a mű eredeti szerzőjétől történő
jogszerzés időtartamára, a mű teljes védelmi idejére szóló, azaz határozatlan időre kötik meg.
3. A mű átadásának (rendelkezésre bocsátásának) határideje és módja
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A Jogátruházó a … (a dokumentumok meghatározása) … napjáig köteles a Jogszerzőnek
átadni elektronikus és nyomtatott formában, ………. példányban.
A mű átvételét a Jogszerző köteles írásban elismerni.
4. A mű átadása, elfogadása
A Jogszerző, a mű elfogadása, kijavítása, illetve visszautasítása tekintetében, annak
átvételétől számított két hónapon belül köteles írásban nyilatkozni. A nyilatkozat
elmulasztását elfogadásnak kell tekinteni.
A kijavításra visszaadott mű elfogadásáról a Jogszerzőnek – eltérő megállapodás hiányában –
az újabb átvételtől számított 30 napon belül kell írásban nyilatkozni Ez a rendelkezés a
kijavításra ismételten visszaadott műre is vonatkozik.
Amennyiben alapos okból a Jogszerző a műre előírt határidő alatt nem tud nyilatkozni, úgy a
határidő lejárta előtt legalább 3 nappal – a Jogátruházó egyidejű értesítése mellett – a
Jogszerző a határidőt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.
5. A felhasználás módja
A Jogátruházót a műre területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra (azaz a mű teljes
védelmi idejére) szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási
módra szóló felhasználási jog illeti meg a művel érintett települési szilárd-hulladéklerakó
rekultivációjának elvégzése és/vagy elvégeztetése tekintetében és ezt a jogát engedi át jelen
szerződéssel korlátozásmentesen a Jogszerzőre.
6. A felhasználás megkezdése
A Jogátruházó kijelenti, hogy a mű felhasználását még nem kezdte meg. A Felek
megállapodnak, hogy a felhasználás megkezdésére az adott helyzetben elvárható idő, a mű
elfogadásától számított 12 hónap. Kivéve, ha időközbeni jogszabály-módosítás miatt ez nem
várható el.
7. Szavatosság
A Jogátruházó szavatolja, hogy a Jogszerzőre átengedett felhasználási jogok őt megilletik, és
azok átengedésére korlátozásmentesen és kizárólagosan jogosult.
A Jogátruházó szavatolja, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
Jogszerző jelen szerződés alapján történő jogszerű szerzését részben vagy egészben
korlátozná vagy kizárná.
A Jogátruházó szavatolja, hogy a Szerző – ellenérték fejében – lemondott a további
felhasználás megtiltása jogának gyakorlására tekintettel fennálló felmondási jogáról [Szjt. 53.
§ (1) bek.].
8. Díjazás
A Jogátruházó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy díjazásra – jelen szerződésben
átengedett felhasználási jogok ellenértékeként – semmilyen jogcímen nem tart igényt.
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9. Személyhez fűződő jogok
Jelen szerződéssel a Jogszerző által megszerzett jogok gyakorlása során – a felhasználás
jellegéhez igazodó módon – a Szerző nevét fel kell tüntetni.
A Jogszerző jogosult a szerződés tartama alatt a szerző névfeltüntetési és a mű egységének
védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni.
10. Egyéb kikötések
A jelen szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek kötelesek írásban
megtenni, egyben a Felek kölcsönösen kiemelik, és magukra nézve megerősítik a szerződési
cél elérése végett a szoros együttműködési kötelezettségüket.
A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi a Jogátruházó és a Szerző
által jelen szerződés aláírása előtt megkötött szerződése, amely megállapodással együtt
érvényes jelen szerződés.
A Felek kijelentik, hogy a felmondási jogukat kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegő
magatartására korlátozzák.
A Felek jelen szerződésből fakadó jogvitáik tekintetében hatáskörtől függően kikötik a
……… Városi Bíróság, illetve a …..….. Bíróság kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: ………………………………………………..

……………………………………………….. ……………………………………………
Jogszerző képviselője
Jogátruházó képviselője

..…………………………………………..
Szerző
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Hulladékudvar
A szelektív gyűjtőszigeteken, vagy a zsákokban nem elhelyezhető háztartási hulladék, a nem komposztált zöldhulladék és egyéb
hulladékfajták a gépjárművel megközelíthető hulladékudvarokon
rakhatók le.
Mit lehet a hulladékudvarokba térítésmentesen elvinni?
tpapír – ez lehet akár nagy doboz is, ami nem fér a szelektív gyűjtő
konténerbe
tműanyag – PET palack, vagy bármilyen műanyag tárgy
tüveg – befőttes, szörpös, pezsgős, vagy bármilyen
más nem visszaváltható palack, sőt még ablaküveg is
tfém – italos dobozoktól a rozsdás vasig minden
fémhulladék
tzöldhulladék – ha a komposztáló láda otthon kicsinek bizonyul a hulladékudvarban is leadható
tkülönféle lom – bútor, lakástextil, rossz ruha
tveszélyes hulladék – vegyszer, festék, elem, akkumulátor, izzók, fénycsövek, olaj, zsír, gumi, elektromos és elektronikai berendezések

Lakossági tájékoztató a szeletív
hulladékgyűjtés fejlesztését célzó
Nyugat-dunántúli regionális
hulladékgazdálkodási projektről
KEOP 7.1.1.1/09-2009-0009
Miért jó ez önnek?
Régi papírból új papír lesz, így kevesebb fa, erdő pusztul a papír
előállítása következtében.
Régi műanyagból új műanyag lesz, így kevesebb műanyagot
kell előállítani a gyárakban, vegyi üzemekben.
Régi üvegből új üveg lesz, így kevesebb anyagot kell elvenni a
természetből az üveggyártáshoz.
A hulladék újrahasznosítása jelentős energiatakarékossággal is
jár. Kevesebb lesz a szemét, amely az Ön háztartási kukájába (és
végül a hulladéklerakóra) kerül.

Köszönjük együttműködését!

Hulladékválogató mű
Mi lesz a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékkal?
A hulladékudvarokból, a szelektív gyűjtőszigetekről, a lakossági
zsákos gyűjtésből származó szelektíven összegyűjtött hulladék a
hulladékválogató műbe kerül. Itt zárt csarnokban történik a beszállított hulladékok átmeneti tárolása, tisztító válogatása, tömörítése és bálázása, majd a bálák tárolása. Ezután a bálákat feldolgozó
üzemekbe szállítják, ahol másodnyersanyagként újrahasznosítják
különböző termékek gyártására.

Ez a szórólap is újrahasznosított papírból készült!

Hogyan hasznosulhat újra az Ön
 
    

Vas megye 127 településének példa értékű összefogásával az Ön lakóhelyén is az Európai Unió Kohéziós
Alapjának támogatásával újul meg a szelektív hulladékgyűjtés rendszere.
A sikeres KEOP pályázat két fordulós. Az első forduló a XXI. századi
követelményeknek megfelelő hulladékgazdálkodási program előkészítését és tervezését, a második forduló a megvalósítását támogatja. A létesítmények kivitelezésére, a szükséges gépek beszerzésére a 2. fordulós pályázat elbírálását követően 2012-2014 között kerül
sor. A rendszer üzemeltetése várhatóan 2014-ben kezdődik.
Eredményeként 7 településen létesül hulladékudvar, egy településen pedig a meglévőt fejlesztik. Ezeken a helyeken a lakosság térítésmentesen elhelyezheti a háztartásában keletkező nagyobb tömegű
papír-, műanyag-, üveg-, fém- és zöld-hulladékot, különféle lomokat
és veszélyes hulladékot. Új hulladékgyűjtő szigetek épülnek azokon
a településeken, ahol erre még nem került sor. Minden településen
bevezetésre kerül a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés.
A háztartásokban keletkező komposztálható hulladék humusszá alakítására a lakosság komposztáló ládákat igényelhet, azok szakszerű
használatához pedig képzést kap.
A fejlesztésről részletesen tájékozódhat a projektgazda Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
honlapján: www.westhull.hu, vagy a következő lakossági fórumon.
A fejlesztéssel kapcsolatos lakossági fórum időpontja és helyszíne:

2011. december 14. (szerda) 17 óra,
Jurisics Miklós Gimnázium Díszterme,
Kőszeg, Hunyadi u. 10.

Komposztálás
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Programban tervezett fejlesztések:
tT[FMFLUÓWIVMMBEÏLLF[FMŸLÚ[QPOU v7ÈMPHBUØNƆw 4[PNCBUIFMZFO
t ÞK IVMMBEÏLHZƆKUŸ VEWBS #àLÚO  ,ÚSNFOEFO  ķSJT[FOUQÏUFSFO 
3ÈCBIÓEWÏHFO  3ÏQDFMBLPO  4[FOUHPUUIÈSEPO  4[PNCBUIFMZFO 
WBMBNJOU,ŸT[FHFO BNFHMÏWŸIVMMBEÏLVEWBSGFKMFT[UÏTF
tECÞKIVMMBEÏLHZƆKUŸT[JHFU
tECÞKàWFHHZƆKUŸQPOU
tIÈ[IP[NFOŸ[TÈLPTT[FMFLUÓWIVMMBEÏLHZƆKUÏTLJBMBLÓUÈTB
tBMBLPTTÈHSÏT[ÏSFECIÈ[JLPNQPT[UÈMØFEÏOZ[FU
tBT[FMFLUÓWFOHZƆKUÚUUIVMMBEÏLPLT[ÈMMÓUÈTÈIP[T[àLTÏHFTHÏQKÈSNƆQBSLCFT[FS[ÏTF
A beruházás becsült összértéke 1,99 milliárd Ft. Az előkészítés
85%-a a KEOP pályázatból támogatott. A fejlesztés gazdája a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás, melynek az Ön települését
is tagjai között üdvözölhetjük.

www.westhull.hu

Háztartási hulladékunk egyharmada hasznosítható szerves anyag,
amelyből összegyűjtve értékes komposzt nyerhető. A legtöbb
zöldség, gyümölcs fel nem használt része, héja, a tojáshéj, a kávézacc, a kerti zöldhulladék, a fű, a levél, a gally komposztálható.
A komposztáló ládák segítségével ezek ásványi anyagokban igen
gazdag humusszá alakíthatók. A komposztálás lehetőséget ad arra,
hogy valamit tegyünk a környezetünk azon kis darabjáért, amellyel
nap mint nap találkozunk: saját kertünkkel.

Szelektív gyűjtőszigetek, házhoz menő gyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre elvihető az otthon elkülönítetten gyűjtött vizes, üdítős, vagy egyéb műanyag palack, színes és
fehér üveg és papír (karton, újság, szórólap, hullámpapír, könyvek,
prospektusok, stb). Ezzel egyidejűleg bevezetésre kerül a házhoz
menő zsákos hulladékgyűjtés, ahol a lakosság a papír és műanyag
hulladékokat zsákokban gyűjti. A zsákok kizárólag a hasznosítható
csomagolási hulladék szelektív gyűjtésére használhatók. A szolgáltató bizonyos időszakonként, a lakosság előzetes tájékoztatásával az
ingatlan elől szállítja el a kihelyezett zsákokat. Az üveget a gyűjtőpontokon felállított edényekben lehet elhelyezni.
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előállítása következtében.
Régi műanyagból új műanyag lesz, így kevesebb műanyagot
kell előállítani a gyárakban, vegyi üzemekben.
Régi üvegből új üveg lesz, így kevesebb anyagot kell elvenni a
természetből az üveggyártáshoz.
A hulladék újrahasznosítása jelentős energiatakarékossággal is
jár. Kevesebb lesz a szemét, amely az Ön háztartási kukájába (és
végül a hulladéklerakóra) kerül.

Köszönjük együttműködését!

Hulladékválogató mű
Mi lesz a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékkal?
A hulladékudvarokból, a szelektív gyűjtőszigetekről, a lakossági
zsákos gyűjtésből származó szelektíven összegyűjtött hulladék a
hulladékválogató műbe kerül. Itt zárt csarnokban történik a beszállított hulladékok átmeneti tárolása, tisztító válogatása, tömörítése és bálázása, majd a bálák tárolása. Ezután a bálákat feldolgozó
üzemekbe szállítják, ahol másodnyersanyagként újrahasznosítják
különböző termékek gyártására.

Ez a szórólap is újrahasznosított papírból készült!

Hogyan hasznosulhat újra az Ön
 
    

Vas megye 127 településének példa értékű összefogásával az Ön lakóhelyén is az Európai Unió Kohéziós
Alapjának támogatásával újul meg a szelektív hulladékgyűjtés rendszere.
A sikeres KEOP pályázat két fordulós. Az első forduló a XXI. századi
követelményeknek megfelelő hulladékgazdálkodási program előkészítését és tervezését, a második forduló a megvalósítását támogatja. A létesítmények kivitelezésére, a szükséges gépek beszerzésére a 2. fordulós pályázat elbírálását követően 2012-2014 között kerül
sor. A rendszer üzemeltetése várhatóan 2014-ben kezdődik.
Eredményeként 7 településen létesül hulladékudvar, egy településen pedig a meglévőt fejlesztik. Ezeken a helyeken a lakosság térítésmentesen elhelyezheti a háztartásában keletkező nagyobb tömegű
papír-, műanyag-, üveg-, fém- és zöld-hulladékot, különféle lomokat
és veszélyes hulladékot. Új hulladékgyűjtő szigetek épülnek azokon
a településeken, ahol erre még nem került sor. Minden településen
bevezetésre kerül a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés.
A háztartásokban keletkező komposztálható hulladék humusszá alakítására a lakosság komposztáló ládákat igényelhet, azok szakszerű
használatához pedig képzést kap.
A fejlesztésről részletesen tájékozódhat a projektgazda Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
honlapján: www.westhull.hu, vagy a következő lakossági fórumon.
A fejlesztéssel kapcsolatos lakossági fórum időpontja és helyszíne:

2011. december 14. (szerda) 17 óra,
Jurisics Miklós Gimnázium Díszterme,
Kőszeg, Hunyadi u. 10.

Komposztálás
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Programban tervezett fejlesztések:
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A beruházás becsült összértéke 1,99 milliárd Ft. Az előkészítés
85%-a a KEOP pályázatból támogatott. A fejlesztés gazdája a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás, melynek az Ön települését
is tagjai között üdvözölhetjük.

www.westhull.hu

Háztartási hulladékunk egyharmada hasznosítható szerves anyag,
amelyből összegyűjtve értékes komposzt nyerhető. A legtöbb
zöldség, gyümölcs fel nem használt része, héja, a tojáshéj, a kávézacc, a kerti zöldhulladék, a fű, a levél, a gally komposztálható.
A komposztáló ládák segítségével ezek ásványi anyagokban igen
gazdag humusszá alakíthatók. A komposztálás lehetőséget ad arra,
hogy valamit tegyünk a környezetünk azon kis darabjáért, amellyel
nap mint nap találkozunk: saját kertünkkel.

Szelektív gyűjtőszigetek, házhoz menő gyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre elvihető az otthon elkülönítetten gyűjtött vizes, üdítős, vagy egyéb műanyag palack, színes és
fehér üveg és papír (karton, újság, szórólap, hullámpapír, könyvek,
prospektusok, stb). Ezzel egyidejűleg bevezetésre kerül a házhoz
menő zsákos hulladékgyűjtés, ahol a lakosság a papír és műanyag
hulladékokat zsákokban gyűjti. A zsákok kizárólag a hasznosítható
csomagolási hulladék szelektív gyűjtésére használhatók. A szolgáltató bizonyos időszakonként, a lakosság előzetes tájékoztatásával az
ingatlan elől szállítja el a kihelyezett zsákokat. Az üveget a gyűjtőpontokon felállított edényekben lehet elhelyezni.

