
                            Melléklet a DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése …/2022. (……..) TGy határozatához 

 

V A G Y O N H A S Z N O S Í T Á S I  S Z E R Z Ő D É S 

9. számú módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., 

törzskönyvi azonosító 583385, adószám: 15583381-2-04, bankszámlaszám: 11733041-15583381, 

képviseli: Lengyel Zsolt András elnök), mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó), 

 

másrészről a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., cégjegyzékszám: 04-10-001626, 

KSH szám: 25448717-3811-573-04, adószám: 25448717-2-04, képviseli: Dr. Csige Gábor igazgatóság 

elnöke), mint hasznosító (a továbbiakban: Hasznosító) között, az alulírott napon és helyen, a 

következő feltételek szerint: 

 

Előzmények: 

Felek között 2016. március 24. napján vagyonhasznosítási szerződés jött létre (a továbbiakban: 

Szerződés), amelyet a Felek egy alkalommal kiegészítettek és 8 alkalommal módosítottak. 

 

Felek a Használatba adó Taggyűlésének …/2022. (V. 11.) TGy. határozata alapján a Szerződést az 

alábbiak szerint módosítják. 

 

1./ A Szerződés III/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A 2022. évre vonatkozó díj összege:  316.332.198,- Ft + Áfa, azaz Háromszáztizenhatmillió-

háromszázharminckétezer-egyszázkilencvennyolc forint + Áfa.” 

 

1./ A Szerződés IV/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Felek jelen szerződés határozott időtartamra, annak aláírásától a Felek között közszolgáltatás 

ellátása tárgyában megkötött szerződés hatálybalépésétől számított 10 évre kötik, azzal, hogy 

amennyiben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H § (4) bekezdésében foglalt 

időpontban a Felek között fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnik, jelen 

vagyonhasznosítási szerződés 2023. június 30. napjával is megszűnik. Felek a szerződés 

megszűnésének időpontjáról egymást értesítik.  

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírással érvényesen létrejön és hatályba lép.” 

 

2./ Felek megállapodnak, hogy a Szerződés II. számú melléklete kiegészítésre kerül a Használatba adó 

és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. által benyújtott KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 

azonosítószámú pályázat keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes HUNEXT Kft. 

ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés alapján leszállított ARJES Impaktor 250 típusú lassú 

fordulatszámú mobil aprítógéppel, melynek bekerülési értéke bruttó 92.987.140,-Ft. 

 

3./ A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és értelemmel továbbra 

is hatályban maradnak. 

 

4./ Jelen Szerződés módosító okirat az aláírás napjával lép hatályba. 

 

Szerződő felek közös átolvasás és értelmezés után jelen Szerződés módosító okiratot akaratukkal 

teljesen megegyezőnek ismerik el és azt jóváhagyólag árják alá. 

 

Orosháza, 2022. május ….. 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

DAREH Önkormányzati Társulás DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

képviseli: Lengyel Zsolt András elnök képviseli: Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke 

Használatba adó Hasznosító 

 


