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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy: I. Javaslat a szemétszállítási díj rendelet módosítására
 II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális
hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és
elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződés Módosítására

 III. Javaslat a hulladékszállító gépjármű bérleti szerződésének
felülvizsgálatára

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

142/2012.(V.31.) KT határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
közszolgáltató 2012. májusban benyújtott új díjkalkulációját és a
szolgáltatás műszaki tartalmának módosítását.
Az önkormányzati intézmények és a közterületi hulladék gyűjtésének 2012
évi díja június 1-től 3,97,Ft/liter+ÁFA a „Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés” szolgáltatás díja 178.928-,- Ft+ÁFA fix összeg,
Önkormányzati zöldhulladékok begyűjtésének díja 18.000 Ft/7 m3-es
konténer +áfa, melyeknek fedezetét az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésében átcsoportosítással biztosítja. A „rugalmas” lomtalanítás
évi 1 alakalommal vehető igénybe.
A szolgáltató az érvényes lakossági közszolgáltatói szerződéssel rendelkező
lakosoktól havi egy alkalommal a begyűjtés napjain bármilyen átlátszó
zsákban elszállítja a szelektíven gyűjtött hulladékot (a külön gyűjtött
műanyag, fém, társított hulladékokat) és a kötegelten kihelyezett
papírhulladékot. 



2012 június 1-től díjhátralékkal nem rendelkező ingatlantulajdonosok 8 db
zöldhulladékos zsákot kapnak térítés nélkül, melyek átvételére a
Hulladékudvarban van lehetőség. 
A szolgáltató zöld hulladékot 2 hetente elszállítja. A többlet zöldhulladék
gyűjtésére szolgáló zsákokat a lakosok a kijelölt elárusító helyeken
megvásárolhatnak.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a
város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról,
ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződés
módosítását. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:  azonnal
Felelős :   polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette



Melléklet

Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről,
szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási

Szerződés Módosítása

Amely létrejött
Budakalász Város Önkormányzata
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
mint Megrendelő

és a
Saubermacher - Bicske Kft.
2060 Bicske, Csákvári út 45.
KÜJ: 100316195
KTJ.100848653
mint Szolgáltató között.

A szerződő felek a 2002. március 7-én kelt, 2007. március 30-án és 2010.
december 2-án módosított közszolgáltatási szerződést az alábbiakkal módosítják:

4./

A „VI. Szolgáltatás díja fejezet” az alábbiakban módosul:

A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatásáért a Megrendelő a 2012.
évben havi 190.022,- Ft+ÁFA fix összegű számlát fizet meg a Szolgáltatónak. 

A VI. fejezet az alábbiak szerint módosul:

2012. évi lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díj:

Szerződhető edény
méret

Edényzet heti
egyszeri ürítési díja
Nettó          Bruttó

Negyedéves díj

Nettó                Bruttó

Éves díj

Nettó                 Bruttó
60 l-es edény 407, - 608,- 5. 285,- 6. 712,- 21. 140,- 26. 848,-

120 l-es edény 456,- 579,- 5. 931,- 7. 532,- 23. 726,- 30. 132,-

240 l-es edény 812,- 1031,- 10. 553,-   13. 377,- 42. 212,- 53. 609,-



1 100 l-es edény 3. 717,- 4.721,- 48. 323,- 61. 370,- 193. 294,- 245. 483,-
60 l-es zsák
többlet hulladék
elszállítására

455,- 578,-

120 l-es zsák
többlet hulladék
elszállítására

511,- 649,-

120 l-es zsák
többlet zöldhulladék
elszállítására

319.- 405,-

A közterületi hulladék és az Önkormányzati intézmények települési szilárd
hulladékának begyűjtési, szállítási, és ártalmatlanítási díja 2012. június 1.-től:
499.512.-Ft/hó+Áfa 

Jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződés és a módosítások itt nem

érintett pontjainak változatlan meghagyásával 2012. június 1-től érvényes.

Budakalász, 2012……………….

------------------------------------                              ------------------------------------
           Megrendelő      Szolgáltató


