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Tárgy:  Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális  
 hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és  
elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződés Módosítására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

90/2012.(IV.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 385/2011.(XII.15.) Kt.
számú testületi határozat 2. bekezdését a szelektív hulladék, és a zöld hulladék
szállítására vonatkozó rendszer tekintetében az alábbiakban módosítja:
„A lakosság a szelektívhulladék-gyűjtőzsákokat díjtalanul megkapja a
szolgáltatótól. 2012. évben az ún. cserezsák módszer kerül bevezetésre. A
Saubermacher-Bicske Kft. az érvényes, lakossági közszolgáltatói szerződéssel,
és kiragasztott matricával rendelkező lakosok részére díjmentesen biztosít 1 db
sárga, „Saubermacher" feliratú szelektív gyűjtőzsákot, amelyet a szolgáltató
juttat el a jogosultakhoz. A szolgáltató a begyűjtés napjain kitett sárga zsák
mennyiségének megfelelő számú cserezsákot tesz be a postaládába, vagy tűz a
kerítésre. Azon lakosok részére, akiknek többlet műanyag hulladéka keletkezik,
lehetőséget biztosít + 2 db / év sárga, szelektív gyűjtőzsák ingyenes átvételére a
hulladékudvarban. A szelektív gyűjtőzsákok a nyitvatartási időben
beszállíthatóak hulladékudvarba is. Az itt leadott teli sárga zsákért cserezsákot
ad a szolgáltató.
 A begyűjtés napjain a szolgáltató a „Saubermacher" feliratú szelektív
gyűjtőzsák mellett, bármilyen átlátszó zsákban kihelyezett zsákot elszállít,
melyben a lakosok a külön gyűjtött műanyag, fém, társított hulladékokat
helyezték ki. A zöldhulladékok (ágak, gallyak, falevelek, fű, hervadt virágok)
elszállítása a lakók számára ingyenes évi 2 alkalommal.
A szállítások időpontjai: 2012. január 13. (fenyő) és november 14. (ezen a
napokon a zöldhulladék bármilyen zsákban kitehető, de az ágakat kb.



 120cm x60cm  kötegekbe kötve  kell kihelyezni.)
A zöldhulladékot március 29-től október 18- ig tartandó időszakban két
hetenként szállítja el a szolgáltató (a hulladéknaptárban megjelölt napokon) a
szállítására rendszeresített átlátszó, zöld, feliratos zsákban.
Az  érvényes  szolgáltatási   szerződéssel   rendelkező jogosultakhoz 2  db  
ingyenes zöldhulladékos zsákot juttat el a szolgáltató, ezen felül egész évben a
kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak zsákokat a lakosok.
A szolgáltató a cserezsák módszernek megfelelően a kitett zöld zsák
mennyiségének megfelelő számú cserezsákot tesz be a postaládába, vagy tűz a
kerítésre.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szolgáltatási
szerződés aláírására. 
A képviselő-testület a 385/2011.(XII.15.) Kt. számú határozat egyéb
rendelkezéseit fenntartja.
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