
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésére

Sorszcínz: Tárgy:

i O
Erdőgazdálkodási feladatok elvégzése

Döntéshozatal módja: kHei;ényezö bizottság:
Egyszerű szótöbbség Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészile t/e:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Filó György
Környezetvédelmi előadó
Műszaki Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (továbbiakban: erdészeti hatóság) többszöri
felhívással. bírsággal élt Békés Város Önkormányzata (mint erdőgazdálkodó) felé, a tulajdonában lévő.
Békés 8B jelű 2.38 ha alapterületű tölgyfaerdő (hrsz.: 6929/10) jogszabályban előírt erdönevelési
feladatainak elmulasztása miatt. Onkormányzat a tulajdonában lévő erdök tekintetében felmerülő
erdőnevelési kötelezettségeit el kívánja végeztetni.

Az erdészeti hatóságtól megkért adattád szemlemásolatok alapján Békés Város Önkormányzata
tulajdonában a következő erdőrészek vannak:

Erdőrész jele területe fafaj

Békés32A 1,ÚSha kocsányostölgy
BékéssA 10, 78ha csertölgy
Békés 8 B 2,38 ha kocsányos tölgy, csertölgy
Békés 7 A 0,91 ha kocsányos tölgy, csertólgy, fehér nyár
Békés6A 0,93ha csertölgy
Békés5A 0,5lha Akác

hrsz. 0318/1 A 0,2840 ha Akác
hrsz.0318/1B 0,1806ha Akác

(I. melléklet: térképek,)

Azért, hogy a Békés 8B jelű erdőrész felújítási munkálatait az erdészeti hatóság felé időben teljesíthessük,
erdészeti szakemberek megkeresését kezdeményeztük. A többszöri szakemberekkel történő bejárást
követően végül Budai János erdész vállalta a felújítási terv elkészítését.
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Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésére

További szüksées erdőpazdálkodói feladatok

A: erdőről, ci: erdő védelméről és ci: erdögccdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 53. * (1) pontja
szerint a befejezett erdőtelepitések ás erdőfelújítások (a továbbiakban együtt: befejezett erdősítés) további
fejlődését ápolással, ápoló- és tisztítóvágással, valamint törzskiválasztó ás növedékfokozó gyédtéssel (a
továbbiakban együtt: erdőnevelés) kell biztosítani. az erdő rendeltetésével vagy rendeltetéseivel és
üzemmódjával összhangban. Ugyanezen törvény 107. * k) pontja kimondja, hogy az erdögazdálkodóra
erdögazdálkodási bírságot kell kiszabni, ha az erdögazdálkodó az erdönevelési feladatok elmulasztásával
akadályozza az erdötervben előírt célállománytípus kialakulását ás fejlődését.

A fentiek és a kikéri szemlemásolatok alapján megállapítható. hogy négy esetben szükséges erdőápolási
tevékenységet elvégezni.

• Békés 8A - törzskiválasztó gyédtés (csertö]gy)
• Békés 7A - törzskiválasztó gyédtés (cseflölgy, kocsányostölgy, Fehérnyár)
• Békés 5A - tan’ágás (Akác)
• Békés külterület: 0318/l A ás B fásított területek — tarvágás (Akác)

Mind a tisztítási feladat. mind a tarvágás fakitenteléssel járó művelet, mely elvégzésével az
önkormányzatjelentős mennyiségű tüzifához jut. A hatóság által előírt fakitermelési terv, illetve a helyszíni
bejárás alapján a kitermelt fa mennyisége becsülhető. Budai János H1KJ2282-l2/20l7 számon iktatott
‚.Összes kitermelhető fatömeg Erdöterv ás jogosult szakszemélyzet becslése’ (2. sz. melléklet)
szakvéleménye alapján a következőképpen alakul (e. m3 = erdészeti köbméter):

Erdőrész jele Fafaj Szükséges beavatkozás beavatkozás Kitermelhető
sürgőssége mennyiség

Békés 8A csertölgy törzskiválasztá gyérités 1. 330 e.m3

Békés 7A k.tölgy, csertölgy, fehér nyár törzskiválasztó gyérités 1. 20 em3 + 10 e.m3

Békés 5A Akác tarvágás 1. 30 e.m3

0318/1 hrsz. A és B Akác tarvágás 20 e.m3

Összesen: 410 e.m3
A 0318/l hrsz. A ás B fásított területek (akác) egykorúak a Békés 5A jelü erdőrész állományával. Hasonlóan
ahhoz, vágásérett száradó állományról van szó. így annak kitermelése is ajánlott.
A 410 em3 bruttó fatömeg kitermelése kapcsán számolni kell —14% gallyal. nyesedékkel. Így a tüzifaként
hasznosítható nettó fatömeg 353 e.m3.

A gyédtés és ápolási feladatok elvégzéséhez eszköz illetve szakirányítás hiányában árajánlatokat kértünk.
Az ajánlatokat I e.m3 Fa kitermelésének egységárára kértük meg, mely tartalmazza az erdőből történő
kitermelés szakirányítását, a favágását, illetve a Fa sarangba állítását.

‘3. melléklet: ajánlatok)
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A legkedvezőbbnek bizonyult árajánlat 9000.- Ft/cm3 + Áfa egységárban érkezett. Az ajánlat tartalma
szerint az ár magában foglalja a következ5ket:

• Fakitermelési terv készítése (Hatóság felé)
• Törzskiválasztó gyérités során kivágandó fák szakszerű kijelölése
• Fák kitermelése. a megmaradó állomány maximális kímélésével
• A faanyag kiközelítése (darabolva. kézi erővel) az erdőben lévő utak mellé sarantzolva. Im-es

rönkökre vágva
• Vágástéri hulladék (gallyak) utakról történő eltávolítása

A fenti munkák elvégzése a becsült kitermelendő Famennviség alapján:

353 cm3 x 9.000.- Ft = 3.1 77.000.- Ft + Áfa. ami bruttó 4.034.790.- Ft.

A legkedvezőbb ajánlatot! benyújtó vállalkozó ajánlata szerint szerződés tervezet készült.

Mivel a feladat elvégzésére az önkormányzat 2017. évi költségvetésben nincs forrás tervezve, így
javasoljuk a kitermelt fa egy részének tüzifaként történő kiárusítását, melyből a fenti munkadíj fedezhető.

A piaci árakat figyelembe véve (forrás: Pilisi Parkerdő Zrt. árlista, valamint a SEFAG Zrt árlistája) 1
e.m3 méteres hosszra vágott tűzifa ára; 18.000.- Ft + Áfa.

z erdészetok tüzfa rtkesítési bruttó (ÁFA órNkéeI noveit) eys4ira, Ftjm3 (.1 n3 1,68 ürn = :lm x
im x 16Cm) 2017. június 1-től:

flrcsi XharOt Ubcdi Marcali tflWi’’L ::..S neNciMegnevnés Erdafl E$ész* tÉnet Vard6net R44”d fl4t Erdénet
Akáctűza 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 23 000 21 000
8ukktűzlfa 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
Cser t0fla 20 300 20 300 20 300 20 300 20 300 20 300 21 000 20 300
„ 20300 20300 20300 20300 20300 20300 21000 20 300

TJgytűzIfa 19700 19700 19700 19700 19700 19700 21000 19700
Egyéb
kemény 19050 19050 19050 19050 19050 19050 19050 19050
tŰZI
tgertűaa 12700 12700 12700 1n700 12700J 12700 12700 12700
nyőtűzWa 12700 12700 12700 J 12700 12700 I 12700 12700 12700
Hár3ésNyr 11430 12430 11430 11430 11430 21430 12700 11430

NyWTüzifa 12700 12700 12700 12700 12700 12700 22700 12700

A fenti árak alakulásával 224,15 e.m3 tűzifa 18.000.- Ft + Áfa összegben történő kiárusításával az
önkormányzat fedezni tudná az elvégzett munka díját.

Az így kitermelt 353 e.m3 tüzifából az önkormányzat rendelkezésére állna még 128.85 e.m3 tüzifa,
mely felhasználható szociális tűzifaként. önkormányzati ingatlanok fűtésére. vagy piaci áron kiárusítható. A
fennmaradó famennyiség piaci ár szerinti értéke 2.319.300.- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni.
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Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő dánfoki erdők erdőápolási és végfelhasználási munkálataira a
határozat 4. sz. melléklete szerinti vállalkozási szerződést megkösse.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete felhatalmazza polgármesterét a Békés 8A,
7A, SA erdőrészek, valamint a 0318/1 A és 0318/1 B fásitott területek erdőápolási, végfclhasználati
beavatkozásából származó tűzifát 18.000.- Ft + Áfa! e.m3 egységárban értékesítésére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. szeptember 19.

plr

Jogi ellenjegvző

Penzugyi Ilenjegv o
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ERDÉSZETI NYILVÁNTARTÁSI TÉRKÉPMÁSOLAT

1. sz. melléklet:
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Előterjesztés Békés Város Képviselőtestüjete 2017. szeptember 28-i ülésére

ERDÉSZETI NYILVÁNTARTÁS1 TÉRJKÉPMÁSOLAT
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BcsKjsku,i .!cgyei KorI,tjnvhjvat,

)ársk HivatlIa
Erdólenezési Qszwy

Kescjtttt Szojka Pá)

M = 1: 10000

Ügyt,

Ki3dá; IdŐpojjg: 21)171)3 I. Rx»s

606

Hidas/apos

X

eI

.5

- r

O

Borostyán

/ I

—

‚/

/

-1

I..

O

807

7



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésére

2. sz. melléklet.

H’ 7.22 f1 qJ

Összes kitermejliető f2tömeE Erdőten ós joeosult szakszcmélvzet becslése
alap j án

A Békés %A. 7\ és 5A jc)ü erdörészek, a)aminl Békés hrsz.: 03) 8/I ÍSÍtOU tcrükl előírt

ápolás1 (Iöizskiválaszló u’!érítés) munkái LapLsán kitermelt lhuiennyisűg a kCivctkezüképpen
ulakul,

CvenöÍg3: 350,,?
Korai (rn,v) nyir: 10 ot3

Akác: 30 ‘n3
11ristuiJtt5i:z:q 3/0 ns

hrhani tzal!v: (—/4%)

Nettó farümeg: 353,,?

iA hc.dJhcz a fWizav:ná/s crdótc,ick [-11K 2283-9 10! 7cárnon kcrülrtk ihtatthra)

Békés. 2017

- -

7
BudaJilos

—

_____________________________________

jogosult erdészeti szakirőnyutó
1 Erdészeti szám: 1959

UH Z7’
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Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésére

3. sz. melléklet

f82 W / r

Tis,telt Palgá rmc’ter U r!

A flúkús 3A, lA és 5\ jciü erJLrézck. vabmir,; u i3k hn,.- 0318i) üsiiotucrükt ztöiit
ápohisi (törzskvál;tstiő avtnt) ilktv végMisiMsi muiikálutjira

• 10 éve%- üzcrnten igénjiése Enlüre1zclűé erő?
• Pakiien,;c?ési terv kés:irésc
• Tóitkivdhiszró gpérhés .orcin kivugan/ohik okvzeri -k iJahilé e

• Jók kitermelést, n mcgiiiaradó isilomci, !fltLvimáiL khnJh’h 1
• i Jaamag kikö:elí;é.w (dajahaha kézi cióvei) űz erdőben lévő zuak inaik tantiigotva
• I-ágthiéri hulladékok ígulliak) iiakröi iör;énő citávoliícisc,

a követhető ár.tió!iIaieL adom: 9000 Fura3 ± ÁFA azaz kilencezer forint köbméterenként.

Mniúiűiitván
Molnár I%Lván Fakiternielö. iümlíianvan

Kis és N;1g%kelekL1tés

tMKÉ5l
— f6TEIti jlItI\f’ Moinri,fl

— —. — .— —

—

-
I.j_ZwJ_n.i. t11

-
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Előterjesztés Békés Város Képviselő-testüje 2017. szeptember 28-i ülésére

Békés Vürus ÖnlnrmínyzlIt3

Izsó G6hor Pt,Igiirrnescr részére Tárgy: Árajünlur

Békés

Petöfl u. 2.

5630

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulirott Dézsi László a Me-Dézs Bt. nevében a Békés, SA, 7A és SAjelű

erdőrészek, valamint a Békés hrsz,; 0318/l fásított terület előírt ápolási

(tőrzskiválasztó gyérités), illetve véghasznátati munkálataira az alábbi

árajánlatot teszem:

A gyérítésben kitermelt faanyagot m3-enként nettó 0000.- Ft-ért,

véghasználatban m3-enkét 8000.- Ft nettó áron.

A íenti összeg tartalmazza az alábbi munkák elvégzését:

- A hatósági engedélyek beszerzését,

- a jogosult erdészeti szakszemétyzet alkalmazását,

- a fák szakszerű kitermelését, és összerakását,

- a véghasználat vágástér tetakarítását.

Doboz, 20F7.június 07.

r;
— L

Me-Dózs BtJ

5624 Doboz Nagy utca 62.
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Békés Város Önkormányzata

Izsó Gábor Pcldrmester részére Tárgy; Arajánlat

Békés

Petőfl u. 2.

5630

Tisztet Polgármester Úrl

AlulírottVárdai Imre a Jázmin-Szolg. <ft. nevében a Békés, 8A, 7A és SAjelű

erdőrészek, valamint a Békés hrsz.: 0318/1 fásitott terület előírt ápolási

(törzskiválasztó gyérítés), illetve véghasználati munkálataira az alábbi

árajánlatot teszem:

Áraánlat:

12,6646 hektár gyéritése és véghaszálati munkálatok elvégzését hektáranként

nettó 283000.- Ft-ért végeznénk el, m3-enként nettó 10153.- Ft.

A fenti összeg tartalmazza a következő feladtok elvégzését:

- A munkával kapcsolatos engedélyek beszerzését, fakitermelési terv

készítését

- a gyérítés során kivágandó fák kijelölését,

- a fák kitermelését, szakszerű sarangolását,

- aljnövényzet kitakaritását,

- vágástér letakaritását és az újulat két éves ápolását.

Doboz, 2017. Június 05.

Vc\.Cia
Jázmin-Szolg. Kft.

43%

5624 Doboz, Vésztői utca 12.
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4sz. melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szer,ödö íciek:
1. Békés Város Önkormányzata, mint megbízó. erdögazdálkodó.

Képviseli: Izsó Gábor polgármester
Címe: 5630 Békés, Petőfl S. u. 2.
Adó%zánm: 15725060-2-04
Számla száma: I 1998707-0160681 1-00000000
Erdögazdálkodói kód: 7002876
M int megrendelő:

másrészről
Molnár István, Fakitermelő. Tüzclöanyag Kis ás Nagykereskedés
Címe: 5641 Tarhos. VI. kerület II.
Adószám: 12505715-2-03
Vállalkozói engedély. szám.: EV-363482
mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó),

továbbá.
Budai János.
Címe: 5630 Békés. Pásztor u. 9.
Erdészeti szám: 1959
mint joeosuIt erdészeti %zakirányitó a vállalko,ó rneehi,úsál,óI

A SZEI(ZÖDÉS TÁRGYA

Vállalkozó a Jelen szerzödés aláírásával egyidejüleg kötelezettséget vállal a Békés Város Ön
korniányzatának, mint erdögazdálkodó (erdögazdálkodó szám: 7002876) tulajdonában lévő
Békés 8A. 7A és 5A jelű erdön1szek valamint Békés hrsz.: 0318/l A ás B fásított terület előírt
ápolási (tőrzskiválasztó gyérités) ill. végklbasználási munkálataira az 1.2 ás 1.3. pontokban
meghatámzott módon.

2. A Békés %A, 7A erdörészek kapcsán;

• 10 éves üzemterv igénylése az Erdöfelügyelőségtől

• Fakileitelési ten készítése

• Törz,,kivúlasztó gyérítés során kjvá2andó fák szakszerű kijelölése

• Fák kiiermelése. a megmaradó állomány maximális kiméletével

• A faanyag kiközelitése (darabolva. kézi erővel) az erdőben lévő utak mellé

sarangolva
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Vágástéri hulladékok (gallyak) utakról történő eltávolítása

3. A Békés 5A jelű erdőrész és hrsz.: 0318/t A-B fásított terület végfelhasználúsa.
(tan’ágás)

• Fakitermelúsi terv készítése

• A faanyag kiközölése (darabolva, kézi erővel) az erdőben lévő utak mellé

sarangolva

• \‘áástéri hulladékok utakról tőriéjiő eltávolítása

• Tarvágást követő 2. ás 3. évben sarj válogatás

II.

TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

I. A Szerződő felek Jelen szerzödés 2017 hó napjától 2019.
hó napja közötti időszakra kötik.

2. A 1.2. ás 1.3. pontjában meghatározott feladatok hibátlan ás hiánytalan elvégzésére a
következő részhatáddőket állapítják meg:

• 8A ás 7A erdőrészek: 2017 hó napjáig.
• SA erdörész ás hrsz. 0318/1 A-B fásitott terület: 2017 hó napjá

ig.

3. Továbbá a Vállalkozó vállalja. hogy a Békés 5A erdörész és a Békés hrsz.: 0318/l A-B
jelű fásított területek tanáását követő 2. és 3. évben (2018 — 2019) a területeken el
végzik a sarjról történő újraneveléshez szükséges sarjak kiválasztását. Ennek legké
sőbbi időpontja 2019 hó napja.

Ill.
VÁLLALKOZÁSI DÍJ. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Vállalkozó HHQ2282-16/2017. számon iktatott előzetes áru júnlata szerint a munkála
tok elvégzésének költségét 9.000.-Ft/m3 egvségárhan határozta meg.

A HIK/2282- 12/2017. számon iktatott erdőterv és jogosult szakszemélyzet (Budai János)
becslése alapján a 8A, 7A, 5.4 jelű erörészek ás hrs,.: 03 I 8/l .4-8 fásitnit területekről net
tó 353 em3 fa termelhető ki.

A fentiek alapján az 1.2. ás 1.3. pontokban rögzített feladatok elvégzése után — a teljesítási
igazolás birtokában — jogosult I db számla benyújtására. melynek összege 353 m3 X

9.000.- Ft = 3.177.000.- Ft + Áfa, azaz hárommillió hétszázhetvenhétezer forint.
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Továbbá a vállalkozó és a jogosult erdészeti szak-személyzet fenntartja a becsült értéktől
10 q.-ban történő eltérés lebetöségét. Ezt a Megrendelü tudomásul veszi.

2. A Megrendelö kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó számláját. kézhezvételétöl
számított 30 napon belül kiegyenlíti.

IV.
VÁLLALKOZÓ NIUNKAVÉGZÉSE

I. Vállalkozó tevékenységét a jelen megállapodásban lbglaltak szerint. az ide vonatkozó jog
szabályoknak — igy elsősorban 32 erdőröl. az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint Erdőrendezési Szabályzatről kiadott 68/2000.
(Xl. 10) FVM rendelet előírásainak - megfelelően köteles elvégezni.

2. Vállalkozó a munkát legjobb tudása szerint végzi. felügyeli és irányítja. Biztosítja a megfe
lelő szakéneminel rendelkező munkaerőt, berendezéseket ás egyéb eszközöket, amelyek a
megfelelö munkavégzéshez szükségesek.

3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra. hogy a szerzödéshen foglalt Feladatok elvégzése kör
nyezetszennyezést kizáró módon történik.

4. Vállalkozó munkáját - a terület tulajdonosával (kezelöjével) - Úgy köteles megszervezni.
hogy a tulajdonos (kezelő), a használó tevékenységé a lehető legkisebb mértékben zavarja.

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal ami. hogy a Megrendelö nevében — Megrendelövel előre
egyeztetve — eljár ás együttmüködik az illetékes batóságoknál (Bács-Kiskun Megyei Kor
mányhivatal Erdészeti Igazgatóság Erdőfelügyeleti ás hatósági Osztály Gyula).

6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja ás hetanatja a környezetvédelmi ás
munkavédelmi előírásokat ás megteszi a szükséges intézkedéseket a levékenységgel össze
Függő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.

7. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkaterület megközelítése alkalmával használt földutak
műszaki állapotát megóvja, károkozás esetén az eredeti állapot visszaállitásáról gondosko
dik.

V.
M EGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

I. Megrendelő köteles biztosítani munkaterületre történő hejutást. helyszíni bejárást.

2. Megrendelő a köteles közremüködni abban. hogy a Vállalkozó a szerződésben vállalt
feladatok elvégzéséhez szükséges tevékenységet hatándöhen elvégezhesse. .4 munkaterüle
ten esetlegesen fellépő munkavégzési korlátozásokat. annak életbelépése előtt 5 nappal Vál
lalkozóval írásban kell közölni.
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3. A Megrendelő az adott évben esedékes. hibátlan és hiánytalan munkáinak elvégzése után
teljesítési igazolást állít ki Vállalkozó részére.

VI.
FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Szerződő felek megállapodnak abban. hogy a Jelen megállapodásban foglaltak maradékta
lan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttmüködnek. Ennek megfele
lően időben tájékoztatják egymást. nem csupán ajelen megállapodásban folaltak teljesítésé
röl, hanem minden olyan kérdésről (lény, adat. körülmény). amely a szerződés teljesítésére
kihatással lehet.

2. Kapcsolattadúsra kijelölt szentélyek:

Megrendelő által a kapcsolattanásra kijelölt szervezet és személy;
név: Filó György
beosztás: környezetvédelmi- és településfejlesztési ügyintéző
telefon: 66/411-011140 mellék

Vállalkozó által kapcsotattartásra kijelölt személy:
név; Budai János
beosztás: jogosult erdészeti szakirányító
Erdész igazolvány szám: 1959
Tel: 30/963-7848

VII.
VÁLLALKOZÓ GAKANCIAVÁLLALÁSA

I. A Vállalkozó garanciát vállal annak okán, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.
Erdészeti Igazgatóság Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Gyula (továbbiakban: Hatóság) felé
az Etv. 53. -ban meghatározott állapot az 1.2. és 1.3. pontban foglalt munkálatok elvégzésével
teljesülnek. Annak hibás. nem megfelelő teljesítése esetén a szükséges kolTigúlásokat. kijavf
tását késedelem nélkül. saját költségén elvégzi.

VIII.
ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

I. Szerződő felek kijelentik. hogy a szerzödéstől csak a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén állnak cl.

2. I-la a munka végzése során a körülmények egyértelműen arra engednének következtetést.
hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfe
lelő határidő eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesitéshől eredő jogait.

IX.
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NYILATKOZATOK

I. Mindkét fél kijelenti. hogy

- kellő felhatalmazással és jokörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésé
re:

- a jelen szerzödést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és telje
sítése nem eredményezi más. olyan szerződés, Vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

- nincs olyan függöhen levő kötelezettsége, vagy érdekköréhen lévö más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére. teljesítésére. Vagy Sa
ját teljesítési készségére. illetve képességre.

X.
TITOKTARTÁS

A szerzödö lWek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen
nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehe
tővé.

XI.
JOG VITÁK RENDEZÉSE

1. Szerzödö felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni. A felek arra az esetre. ha a vita keletkezéséről (ennek,
o másik félhez történő írásbeli bejelentésétől; számított 5 munkanapon belül a tárgyalások
nem vezetnek eredményre, az alábbi kikötést teszik:

2. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével. megszűnésével. érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban kelet
kezik. a felek alávetik magukat a Békési Jánísbiróság döntésének. A felek kikötik a Békési
Járásbíróság kizárólagos illetűkességét.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a környe/el védelméről szóló 1995. évi
LUI. törvény. a Poluán Törvénykönyv. a hulladéklerakással. valamint a hulladéklerakóval
kapcsolaios egyes szabályokról és feltételekröl szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 3.
számú melléklete, valamint egyéb ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, továbbá a ha
tályos államigazgatási határozat rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a felek képviselői. elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagvólag 4 db. ere
deti magyar nyelvű példányban írták alá.

Békés. 2017
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Mcgrendelö Vállalkozó
Békés Város Önkormányzata Molnár INtván Fakiicmwlö, TüMőanyag

Képv.: Izsó Gábor polgármesier Kis és Nagykereskedés
Képv.: Molnár István

jogosult erdészeli szakirínyíLó
Budai János
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Holopné Dr. Strein Beáta l’árnok Lászlóné
gazdálkodási osziályveze[ö jegyző
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