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Győr

egyrészről
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képviseli:
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Hulladékgazdálkodási

Hegyi Zoltán Társulási

9021 Győr, Városhaz

székhelye:
törzskönyvi

azonosító

adószáma:

15467256-2-08

Társulás

elnöke

1.

tér

467254

10201006-50283444-000qoooo

bankszamlaszama:
kapcsolllartó

száma:

Tanács

Önkormányzati

~&H~ank

Zrt.

1-"01-"""'ll~VC-\ -\:..

neve és elérhetősége:

- a továbbiakban: Társulásmásreszröl

a

GVÖR-SZOL

Győri

Közszolgáltató

és Vagyongazdálkodó

Zártkőrúen

Múködő

Részvénytársaság
képviseli:

Sági Géza Tibor elnök-vezérigazgató

9024 Győr, Orgona u. 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

bankszámlaszarna:
kapcsolllartó

OTP

Marek Janos lel:

06 20 9225 718

Zrt.-

a

TEXTRADE
képviseli:

Kft.

Hunyadi

székhelye:

adószama:

igazgató
Varoskapu

Üzlethaz,

hrsz.:

622/1

07-09-013750

14119888-2-07

bankszamlaszáma:
kapcsolllartó

József ügyvezető

8043 Iszkaszentgyőrgy,

cégjegyzékszáma:

Kereskedelmi

és Hitelbank

neve és elérhetősége:

- a tovabbiakban:

Kft.-

- a tovabbiakban

együll:

közöll,

11737007-20735216

neve és elérhetősége:

- a továbbiakban:
továbbá

08-10-001825

11693062-2-08

adószama:

az aluliroll

Lakatos

Rt.

10404883-00021242-0000001

Huba tel.

06 20 9730658

Felek-

helyen és napon, az alabbi feltételekkel:
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1. A megállapodás
1.1.

,A

tárgya

hulladékokról

2008/98/EK
keletkezésének
átvélelére

és

európai

megelőzése

szolgáló

Nagylérségi

egyes

parlamenti

és

érdekében

újra használati

Hulladékgazdálkodási

álló és a Zrt. állal üzemellelett
1.2. A hulladékudvarok

irányelvek

kivül

és

lartozó,

hogy használt

lévő hulladékudvarban.

lelepülésenként
Kajárpéc

Bőrcs község

Kemeneshőgyész

Bábolna

Lovászpatona

kőzség

község

Mezőlak

Bakonyszentlászló

község

Mosonszentmiklós

Börcs község

Mórichida

község

község

Bakonyszenlkirály

község
község

község

Böny község

Oltevény

Csetény község

Pannonhalma

község
varos

Csót község

Pápakovácsi

község

Dunaszeg község

Pápateszér

~cs község

Per község

község

Gönyü község

Rábacsécsény

Gyarmat

Rábapatona

község

Rábaszentandrás

Györ város Pápai út

Somlójenö

Győr város Homoksori
Györ városalMz

út

Tényő község

út

Győr város Szitásdomb

Ugod község
u.

Györ város Külső Fehérvári
Győrszemere
Györzámoly

község

község

Táp község

u.

Győr város Reptéri

község

község

Györ város Nép u.

Vaszar község
út

község

Vámosszabadi

község
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szóló"
hulladék

üzemelielnek
a Társulás

Abda kőzség

város

alapján

abban,

lélesitenek

Rendszerhez

helyezéséről

irányelv

megállapodnak

helyei

43 helyszinen

felsorolása

hatályon

lanácsi

község

cikkek
a

Győr

lulajdonában

2. Felek feladatai az újrahasználati hely létesitése és üzemeltetése során
2.1.

A

Társulás

térítésmentesen

hutladékudvarok
szolgáló

-

területén,

a

szerződés

dokumentumokban

hozzájárul

ahhoz,

nyilt téren a Kft. használt
1.2.

és

3.

számu

hogy

az

1.2.

pont

szerinti

ruhák és cipők elhelyezésére

mellékIeteként

csatolt

szereplő minőségű és tulajdonságú - gyüjtöedényt

forgalmazói

helyezzen el és

azzal, illetve tartalma felett rendelkezzen.
2.2. A Kft. vállalja, hogy az 1.2. pont szerinti hulladékudvarok
vel

egyeztetett

számu,

rendszeresitett,

használt

ruhák

és

cipök

területén, nyíli téren a Zrt.-

elhelyezésére

szolgáló,

erre

fémből készült, felirattal ellátott, a tulajdonában lévő gyűjtőedényt helyez

el és abból a használt cikkeket rendszeresen,

a Zrt. kapcsolattartójának

órán belül elszáll itja és felhasználásukról

gondoskodik.

2.3. A Kft. nyilatkozik

Székesfehérvár,

arról, hogya

telephelyén lévő textilfeldolgozó

Vásárhelyi

jelzésére 48

út 7. szám

alatti

üzemében a használt cikkeket feldolgozza, és annak az

1.2. pont szerinti hulladékudvarokból

származó mennyiségéröl

- évente, a tárgyévet

követö január 15-ig - udvaronként a Társulásnak és a Zrt.-nek adatot szolgáltat.
2.4.

A

Zrt.

vállalja,

gyűjtöedényeknek

hogyahulladékudvarok

térbetonnal

ellátott

területén

a

megfelelő - a hulladékok gyűjtésére szolgáló edényektől jól láthatóan

elkülönülö - helyet biztosít és lehetövé teszi, hogya hulladékudvar nyitva tartási idejében
a használt cikkek elhelyezhetök legyenek.
2.5. Zrt. a Kft. tulajdonát képezö gyüjtöedények és tartalmuk örzéséről a hulladékudvar
örzésének

mértékéig

gondoskodik,

a Kft. kapcsolattartójának

jelzi

a gyűjtőedény

üritésének szükségességét.
3. A Felek

egyetértenek

abban,

hogy

a használt

cikkek

a gyűjtöedényben

való

elhelyezéssei a Kft. tulajdonát képezik.
4. A Jelen szerzödést a Felek 2012.12.01-től kezdődően, határozatlan időtartamra kőtik.
5.

Felek

jelen

szerződést

megyszüntelhetik,
írásbeli

nyilatkozattal

hatállyal felmodhatja,
adatszolgáltatási
6.

Felek

egyeztetés
hataskörtöl

közös

megegyezéssel

bármikor

módosithatják

vagy

illetve 30 napos felmodási idő biztositásával a másik félhez megküldött
felmondhatják.

A Társulás

vagy a Zrt. a szerződést

azonnali

ha a Kft. a 2.2. pont szerinti elszállitási, illetve a 2.3 pont szerinti

kötelezettségét nem teljesiti.

vallaljak,
útján

hogya

kisérlik

meg

közöttük

felmerüll

rendezni;

ennek

vitas

függöen - györi szék helyü bírósag kizarólagas
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kérdéseket

eredménytelensége

\

illetékességét

elsösorban
esetére
kötik ki.

-

7. Felek

megállapodnak

kérdésekben

8.

abban,

hogy

a Ptk. szerzödésekre

Szerződő

akaratukkal

Felek

fenti

mindenben

9. A mellékietek

Győr, 2012. november

Tanács

megértették,

szerves

és

mint

ügyleti

aláirták.
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Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati

szabályozott

részét képezik.
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Győr Nagytérségi

elolvasták,

nem

irányadóak.

a mai napon jóváhagyólag
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Hegyi

szerződésben

rendelkezései

15.

/\A~~

lAJí
Társulási

szerződést

megegyezőt

a szerződés

jelen

vonatkozó
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Társulás
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Hunyadi
Ügyvezető

József
igazgató

TEXTRADE
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.QiJ.!l;7100 Szclt",zard, SjTko~ U. 7.
Fa..'l::+36-74-999-120
Mobil: +36-20·333·9460
E-mail: infou.conformil)..hu
www.conformity.hu

Nyilakozat
Alulirott Horváth Péter a Conformity

Kft. 7100. Szekszárd, Sárköz u. 7. ügyvczetöje kijelentem,

hogy

Az alábbi ervényességi
-

területen:

"használtruha·g)'üjtö

minöségirányítási

acélkonténer"

gyártása

(azonosító:

con-Ol)

rendszert vezetetl be, es alkalmaz.

A müködesünk megfelel az ISO 9001:2009 (a tamisitvany érvényességi ideje: 2014.07.31. száma:
01-13396111-08032)
szabvány és a DIN EN ISO 3834-2 (a tanúsítvány érvényességi
ideje:
2014.08.08. szama: 01202 HU/A II 3388) hegesztő üzemi tanúsÍlás követelményeinek.

Tennékeink gyártása során az aJábbi előírásokat vettük figyelembe:
- ISO 9001 :2009
- DIN EN ISO 3834-2
- Nemzetközi CE jelölés köntelményei
·1997. eLV, Tön-ény n fogyasztóvédelemről
- 1993. évi X. Tön'ény a termékfelclósségről

Kelt: Szekszárd. 2012. 02.01.
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Gyártói nyilatkozat
Gyártó: Conformily
Kft
Cím. H-7100 5zekszárd,
Cégj. 5z.:17-o9·005062
Termék megnevezése:

5árköz

utca 7.

használtruha..gyújtőkonténer

Anyaga: festett acél
Mérete: 1250 x 1170 x 1900 mm
Tömege: 280 kg
EmelófOlek maximális teherbirása:

1000 kg

Rendeltetésszerú
felhasználás:
KOI- illetve beltérben egyaránt felhasználható.
Kizárólag textília, ill. cipö gyűjtésére
alkalmas. Nem szabad ütögeti, rugdosni, éles vagy kemény tárggyal erös mechanikai
hatásoknak kitenni. Nem túzveszélyes. Felülete nem túzálló.
A textília behelyezése:
A lehajtható billenö ajtó kinyitása után, a billenö ajtó tálcájára kell helyezni aberakni
kivánt textíliát. Maximálisan annyi textíliát szabad az ajtó tálcájára helyezni, hogya
berakott textíliák ne érjenek a billenő ajtó peremeín kívülre. A billenő ajtó kizárólag a
textília berakására használható, benyúlni tilos és balesetveszélyes.
Szállitás, ürités:
A használtruha-gyüjtökonténereket csak rögzitve szabad szállítani. A tartály kiüritése
az erre a célra kialakitott zárható ajtón keresztül manuálisan történik. Mozgatásuk
(kizárólag
Ores állapotban!)
történhet villástargoncával,
illetve az emelöfülekkel
daruval. Amennyiben a használtruha-gyOjtökonténereket
az emelöfOlekkel emelik fel
a következőket kell figyelembe venni.
Emeléskor mindét emelőfül egyforma terhelést kapjon. Tilos egy füllel emelni!
Kétágú darukötelet kell használni, melyek hossza legalább 90 cm legyen!
Emeléskor
a függő használtruha-gyújtökonténerek
kőzvetlen
közelében
tartózkodni tilos, a megengedett távolság minimum 2 méter.
A rakadást kizárólag védöfelszerelésben szabad végezni! Védöfelszerelés: sisak,
acélbetétes munkavédelmi lábbeli
Az emelöfül-pár maximális terhelhetösége függesztéskor: 1500 kg

CONFORl\UTY Kft.
Cím: 7100 Szekszárd, Sarköz u. 7.
Tcl~
74/999-120
Mobi!; 20/333-9460
~-mai1: inf~.ú.confonnjty.hu
www.confonnity.hu

Garancia:
A gyártó abban az esetben vállal garanciát
az általa gyártott használtruha9yüjtökonténerekre, amennyiben azokat rendeltetésszerüen használják.
A használtruha-gyüjtökonténerek
meghibásodásából
keletkezö
károkért
gyártó
abban az esetben vállal felelösséget, amennyiben az üzemben tartó kétévenként
elvégezteti a gyártóval a megfelelőségi vizsgálatot.
Megfelelóségi vizsgálat:
A használtruha-gyüjtökonténereket
vásárlás tói számitott minimum kétévenként be
kell vizsgáltatni a gyártóvai. Az üzemben tartók feladata agyártót
értesiteni, ha a
használtruha-gyüjtökonténer
szavatossági
ideje lejár. A felülvizsgálat
anyagi
vonzatainak eloszlásáról és a kivitelezés körOlményeiről a megrendelő illetve a
gyártó külön állapodnak meg.
Termékazonositás:
A használtruha-gyüjtökonténereket

a gyártó azonosító sorszámmallátja

Szekszárd 2012.02.01.

1K~'

Horváth'\ Péter ügyvezetö

CONFORMITY
Cím:

7100

Kft.

Szekszárd,

Sarköz

~fa",
74/999-120
Mobi!, 20/333·9460
E-mail: info.1!conformity.hu
www.conformity.hu

ll.

7.

el.

••••

•• iI

