
- 1 - 

Budakalász Város Polgármestere 
 

     120/2012.(V.31.) előterjesztés 
  
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 

2012. május 31.-ei rendes ülésére 

 
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 

 
Készítette:   Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens 
 
 
Egyeztetve:  Balsai Judit pénzügyi csoportvezető 
     Dr. Udvarhelyi István polgármesteri kabinetvezető 
   Hegyvári János  műszaki irodavezető 
 
 
Ellenőrizte:  Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Papp Judit törvényességi ellenőr 
 
 

 
 

 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi  Bizottság 

  Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A rendelet elfogadásához az SZMSZ 4.sz.melléklet 1. pontja alapján 
minősített szavazattöbbség szükséges. 

A határozatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
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 

 
Tisztelt Képviselő-Testület! 

 
I. 

    Javaslat a szemétszállítási díj rendelet módosítására 
 

 

Mint ismeretes, ez év január 1. napjával lépett hatályba az egyes törvények 
Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 196. § (2) 
bekezdésével megállapított, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Hgt.) 57. §-a, amely kimondta, hogy “a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 
települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre 
megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.” 

Ennek megfelelően Budakalász Város Önkormányzata a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat nem emelte. Ez idáig a szolgáltató 2012. évben változatlan 
díjakon, a 2011-re az Önkormányzat által rendeletben meghatározott értékben 
végezte a közszolgáltatási feladatokat a településükön. 

Április elején azonban ismét változott a jogi környezet, mivel a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. 
évi XXVIII. törvény feloldotta a díjmaximalizálás szabályait. A jelenleg hatályos 
törvény 57. §77 (1) bekezdése kimondja, hogy “a hulladékkezelési közszolgáltatási 
díjként fizetendő egyszeri ürítési díj mértéke 2012. évre, ha 2011. évre az egyszeri 
ürítési díj mértéke nem haladta meg a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 
650 Ft-ot, vagy ennek más űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, 
legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek arányos mértékéig emelhető.” A törvény az 
időbeliséggel kapcsolatban az alábbi mondatot tartalmazza: “58. §78 Az 57. §-ban 
meghatározott rendelkezéseket a 2012. április 15-től fizetendő közszolgáltatási 
díjak tekintetében kell alkalmazni.”  

A szolgáltató jelenleg alkalmazandó ürítési díjjavaslata a törvényben foglalt érték 
alatt van (a 120 l méretű tárolóedény nettó 472 Ft az egyhavi kompenzáció 
átvállalásával  ill. kompenzáció lakosságra való áthárításával nettó  476 Ft), így a 
hivatkozott törvényi rendelkezéseket és az elmúlt időszakban a gazdaságban 
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bekövetkezett változások hatásait figyelembe véve benyújtotta a díjkalkulációjukat 
és díjjavaslatukat az Önkormányzatnak. Valamint kérte a benyújtott díjjavaslat 
alapján a vonatkozó rendelet mielőbbi megalkotását a törvényi és Kr. 
rendelkezéseknek megfelelően, úgy, hogy az új díj 2012. június 1. napjától 
alkalmazható legyen (lásd: Hgt. 57. § kategorikus rendelkezése), biztosítva ezzel a 
szolgáltatásuk folyamatos teljesítését. A 2012. 04. 25 megküldött új 
hulladékszállítási díjjavaslatot idő rövidségére tekintettel - 2 munkanap -, csak 
májusi ülésén tudja tárgyalni a képviselő testület.  

A közszolgáltató továbbá tájékoztatott esetleges díjkompenzációs igényéről. 
Hivatkozva arra, hogy 2012. január 1. napja előtt a korábbi szabályok szerinti 
díjkalkulációt benyújtotta és a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján 2012. 
január 1. napja és 2012. március 29. napja közötti időszakra a díjkompenzációra 
igényt tarthat. 

Valamint ha a települési önkormányzat nem állapítja meg a Hgt. szerinti 2012. 
április 15-i határidőig a közszolgáltatási díjat. Ebben az esetben a fenti szabályok 
alapján a díjkompenzációra ismételten igényt tarthat a közszolgáltató.  

A díjkompenzációval kapcsolatban állásfoglalás céljából  megkerestük a 
Vidékfejlesztési Minisztérium aki az 1.számú mellékletben lévő tájékoztatást adta. 
A tájékoztatásában az alábbi lényegi megállapításokat tette: 

 

„.. a díjbefagyasztás feloldásra került, és az új szabályozás az ürítési díj 
segítségével maximalizálja a díjakat. 

 

Az új törvénymódosítás 2012. április 15-től alkalmazható, ekkortól állapítható meg 
a díjtétel a 64/2008. (111.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon. A 
közszolgáltató a „veszteségeket" 2012. január l-re visszamenő hatállyal nem 
érvényesítheti. A közszolgáltató új díjkalkulációjának befogadását az 
önkormányzat visszautasíthatja, mivel a jogszabályváltozás nem ad okot az eredeti 
díjkalkulációtól való eltérésre. Az önkormányzat legfeljebb a 2012. évre 
vonatkozó, már benyújtott díjkalkulációban megadott árat állapíthatja meg. A 
díjkalkuláció tehát nem, de a díjtétel módosulhat. 

 

Az önkormányzat legfeljebb csak azt a díjkülönbözetet köteles megfizetni a 
közszolgáltatónak, ami a Hgt 57. §-ára tekintettel 2012. évben alkalmazható díj és 
az annál alacsonyabban meghatározott díj különbözete. Amennyiben az 
önkormányzat 2012. évben a Hgt. 57. §-ában és 25. §-ában valamint a 64/2008. (ül. 
28.) Korm. rendelet 3. § (l)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezések együttes 
alkalmazásával megállapítható legmagasabb díjat állapítja meg rendeletében, akkor 
díjkompenzációra nem kell, hogy sor kerüljön. 
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Fentiek megerősítésére elfogadásra került a 48/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról. A szabályozás 
2012. január l-jétől március 29-ig is ezt mondta ki, a rendelkezés csupán 
megfogalmazásában, de tartalmában nem módosult. 

 

2012. április 15-től már megállapítható a magasabb díj, melynél a közszolgáltató 
valóban felléphet díjkompenzációs igényével, abban az esetben ha az 
önkormányzat a Hgt. 57. §-ában és 25. §-ában valamint a 64/2008. (III. 28.) Korm. 
rendelet 3. § (l)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezések együttes alkalmazásával 
megállapítható díjnál alacsonyabbat állapít meg rendeletében, vagy tart hatályban.” 

 

2012. május 21-én a közszolgáltató vezetőivel egyezető megbeszélést tartottunk, 
melyet követően az alábbi díjtételekkel kapcsolatos javaslatát és annak indoklását 
küldte meg a Saubermacher-Bicske Kft.: 
 
 „Személyes megbeszélésünket követően áttekintettük a településen végzett 
lakossági közszolgáltatáson felül végzett egyéb tevékenységeinket és az ennek 
ellentételezéseként kapott átalánydíjat.  
 
A Saubermacher-Bicske Kft. a lakossági közszolgáltatás mellett elszállítja az 
önkormányzati intézmények hulladékait, zöld- és házhozmenő papír és műanyag 
szelektív hulladékgyűjtést végez, valamint a hulladékudvarról szállítja az építési 
törmelék és az önkormányzat által begyűjtött, konténerben tárolt zöld hulladékot.  
 
Az önkormányzati intézmények hulladékszállítása után eddig az Önkormányzat 
átalánydíjat fizetett cégünknek. Korábbi levelünkben és személyes 
megbeszélésünkkor kértük, hogy térjünk át a valós ürítések alapján történő 
elszámolásra. Ez esetben minden szállításról szállítólevél kerülne kiállításra, 
melyet a szállítások alkalmával leigazoltatnánk. A számlázás alapját ezen 
szállítólevelek képeznék, melyek a számla mellékletei lennének.  
Budakalász településen jelenleg az önkormányzati intézményektől havonta 
269 533 liter hulladékot szállítunk el. (2. sz. melléklet) Ennek a díjkalkuláció 
szerinti díja 2012. júl.1-től  a 3,97 Ft/l díjon számolva  1.070.047 Ft.  
 
Sajnos a lakossági zöldhulladék gyűjtést cserezsákos rendszerben a továbbiakban 
nem tudjuk fenntartani, mivel ez óriási veszteséget okoz cégünknek.  Az eddigi 
adatokat tekintve már több mint kétszerannyi zöldhulladékot szállítottunk el, mint 
az előző év hasonló időszakában.  2012. júl. 1-től már csak a megvásárolt 
zsákokban van módunk elszállítani a zöldhulladékokat. Ez a változás érinti az 
eddigi, korlátlan mennyiségben kitehető őszi, ingyenes zöldhulladék gyűjtési napot 
is. Az előző év adatai szerint az ekkor elszállított mennyiség a teljes évben 
elszállított zöldhulladéknak több mint 40 %-a ! volt.  Ezt a továbbiakban 
ellenszolgáltatás nélkül sajnos nem tudjuk finanszírozni.  
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A szelektív hulladékok gyűjtésével is komoly gondjaink keletkeztek ettől az évtől 
kezdve. Korábban a szeletív hulladékok hasznosítási célú értékesítése után állami 
támogatást kaptak a begyűjtő cégek. ( A díjkalkulációban ezért szerepelt 
költségcsökkentő tételként a szelektív hulladékgyűjtés.) Az állami támogatás 
mellett lehetett a szelektív hulladékkezelési rendszert nulla, vagy gyenge 
eredményt adó ágazattá tenni.   Támogatás nélkül ez a tevékenység csak 
veszteségesen működtethető.  
 
Az elmúlt év végén megszüntetésre kerültek azok a koordináló szervezetek, 
melyek az állami támogatás folyósítását végezték. Szerepüket idén az állam 
nevében eljáró, egyéb feladatokat is ellátó Országos Hulladék Ügynökség (OHÜ) 
vette át. A támogatásokra vonatkozó szerződéseket aláírták ugyan, de a folyósítás 
idáig még nem történt meg. A szelektív hulladékok begyűjtési- válogatási 
rendszerét saját forrásból már egyre nehezebben tudjuk fenntartani. Ez, arra 
készteti cégünket, hogy első lépésként keressük meg azokat a lehetőségeket, ahol a 
veszteségeinket csökkenteni tudjuk a műszaki tartalom fenntartása mellett.  Emiatt 
itt is a cserezsák rendszer megszüntetésével szeretnénk élni július 1-től. A 
szolgáltatás változatlan feltételekkel – egyenlőre - fennmaradna, de az év második 
felétől már nem kerülnének sárga zsákok kiosztásra, hanem a lakosok saját 
beszerzésű, átlátszó zsákban tehetnék ki műanyag hulladékaikat a meghirdetett 
napokon.  
 
Ahogy korábbi levelünkben is írtuk, szintén a tényleges díjakon alapuló 
elszámolást javasoljuk a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés esetében is 
melyre vonatkozóan 18.228 Ft/óra+ÁFA összegű óradíjat javaslunk. Tételes 
elszámolás esetén a számla mellékletét képezi a menetlevél, valamint a GPS 
flottakövető rendszer kimutatása is, így az elszámolás feltételei adottak. 
 
Az Önkormányzati zöldhulladékok begyűjtését 18.000 Ft/7 m3-es konténer +áfa 
díjon végeznénk.  
 
Fentiekkel kapcsolatban kérjük a Tisztelt Önkormányzat szíves megértését. „ 
 
A Saubermacher-Bicske Kft képviselői többször felhívták a figyelmünket arra, 
hogy a mennyiben az önkormányzat nem fogadja el ajánlatukat ez veszélyeztetheti 
a közszolgáltatás ellátását és a szolgáltató végső esetben felfüggesztheti a 
szolgáltatást. 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 28.§ 6)-7) bekezdése 
alapján:  „A felmondási idő legalább hat hónap. A közszolgáltatási szerződés 
felmondása esetén a települési önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell a 
közszolgáltatás ellátásának biztosításáról.” 
Ha a szolgáltató a fenti törvényi rendelkezések ellenére felfüggeszti a szolgáltatást, 
az önkormányzat vélhetően peres úton érvényesítheti igazát, de hulladékszállítási 
közszolgáltatás ellátásában fellép a havária esete. A közszolgáltatás folyamatos 
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fenntartása nélkül elképzelhetetlen az egészséges, tiszta kulturált környezet 
fenntartása. 
A szolgáltató 2012. május hónapban tett díjtételek emelésére vonatkozó új 
díjkalkulációja és a szolgáltatás műszaki tartalmának csökkentésével kapcsolatos 
javaslata alapján módosított rendelettel továbbra is biztosított, hogy a díjak teljes 
mértékig biztosítják a közszolgáltatás működésének megtérüléséhez szükséges 
költségek és ráfordítások fedezetét.  
 
A lecsökkentett műszaki tartalom viszont nagymértékű visszalépést jelent. 
Elsősorban a lakossági zöldhulladék kezelésének területén. Ez akár a kerti 
hulladékok égetésére vonatkozó önkormányzati rendelet betarthatóságát is 
felülírhatja. Továbbá a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés esetében az óradíj 
alapján történő elszámolás nem csak a költségek tervezését akadályozza meg, 
hanem az önkormányzati intézmények hulladékszállítási díjának a valós ürítések 
alapján történő elszámolásával együtt jelentős többletkiadást jelentenek. A fentiek 
a költségvetés kiadási oldalán minimum 4 millió forint költségvetési hiányt 
okoznak,  ezért ez  esetben költségvetési átcsoportosítására lesz szükség.  
A „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés költségeinek maximális havi díjban 
valamint az önkormányzati intézmények hulladékszállítási átalány díjában történő 
meghatározásával és 6,2%-os emelésével a költségvetés kiadási oldalán így is 
többlet kiadást jelentkezik, de nincs szükség költségvetési átcsoportosításra.  
 
 
A jelenleg érvényes szolgáltatási díjak az alábbiak: 
 
 

 

Szerződhető edény 
méret 

Edényzet heti 
egyszeri ürítési díja 
Nettó          Bruttó 

Negyedéves díj 
 
Nettó                Bruttó 

Éves díj 
 
Nettó                 Bruttó 

60 l-es edény 383, - 479,- 4. 976,- 6. 220,- 19. 906,- 24. 882,- 

120 l-es edény 429,- 537,- 5. 585,- 6. 981,- 22. 341,- 27. 926,- 

240 l-es edény 765,- 956,- 9. 937,- 12. 421,- 39. 748,- 49. 685,- 

1 100 l-es edény 3. 500,- 4. 375,- 45. 502,- 56. 878,- 182. 009,- 227. 511,- 

60 l-es zsák 
többlet hulladék 
elszállítására 

428,- 535,-     

120 l-es zsák  
többlet hulladék 
elszállítására 

481,- 601,-     

120 l-es zsák  
többlet zöldhulladék 
elszállítására 

300 375,-     
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Az önkormányzati intézmények 2012 évi átalánydíja 5.644.200.-Ft/év+ÁFA volt. 
470.350.-Ft/hó+ÁFA volt. 
 
A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatásáért az Önkormányzat 2012. 
évben havi 178.928-,- Ft+ÁFA fix összegű díjat fizetett. 
 
A szolgáltató által májusban javasolt 2012-re vonatkozó díj július 1-től:  
 

Szerződhető edény 
méret 

Edényzet heti 
egyszeri ürítési díja 
Nettó          Bruttó 

Negyedéves díj 
 
Nettó                Bruttó 

Éves díj 
 
Nettó                 Bruttó 

60 l-es edény 383, - 486,- 4.976,- 6. 320,- 19. 904,- 25. 278,- 

120 l-es edény 476,- 605,- 6.193,- 7. 865,- 24. 772,- 31. 460,- 

240 l-es edény 953,- 1.210,- 12. 386,- 15. 731,- 49. 544,- 62. 921,- 

1 100 l-es edény 3.97 Ft/l+ÁFA, egyszeri ürítés díja 4367 Ft+ÁFA 

60 l-es zsák 
többlet hulladék 
elszállítására 

362,- 460,-     

120 l-es zsák  
többlet hulladék 
elszállítására 

524,- 665,-     

120 l-es zsák  
többlet zöldhulladék 
elszállítására 

298- 378,-     

 
Az önkormányzati intézmények 2012 évi díja június 1-től 1 070 047-Ft/hó+ÁFA. 
 
A „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés díja 18.228 Ft/óra+ÁFA összegű 
óradíj. 
 
Önkormányzati zöldhulladékok begyűjtésének díja 18.000 Ft/7 m3-es konténer 
+áfa (hulladékudvarban 1db. 7 m3-es konténer)  
 

 
 
A fentiek alapján az alábbi döntési lehetőségei vannak a T. Képviselő-testületnek: 
 
 A  2011. november 30-án kelt benyújtott díjkalkulációnak megfelelően 6,2%-

kal növeli az árakat és a szolgáltatás műszaki tartalmát változatlanul hagyja.  
Ekkor várható, hogy a szolgáltató  díjkompenzációs igénnyel lép fel, valamint 
fenn áll a szolgáltatás felfüggesztésének veszélye, melynek esetleges 
bekövetkezése beláthatatlan  lakossági felháborodottsághoz vezethet.  
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 Elfogadja a májusban benyújtott magasabb összegű díjemelési és műszaki 
tartalom csökkentési javaslatot. 
 Ebben az esetben biztosított a folyamatos szolgáltatás. A lecsökkentett műszaki 
tartalom miatt bekövetkező nagymértékű visszalépés és az ezzel egyidejű 
áremelés miatt, nőni fog a lakosság elégedetlensége. 

 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg. 
 
Az alábbi rendeletmódosítási javaslatot terjesztem elő:  
Az 1. és 2 sz. határozati javaslatok kizárják egymást. 
Az 1. és 2 sz. számú rendeletalkotási javaslatok kizárják egymást. 
 
Az 1. számú rendeletalkotási javaslat a közszolgáltató 2011. november 30-án kelt 
és egyszer már a Képviselő-testület által tárgyalt díjkalkulációban megadott árat 
(6,2%) tartalmazza. 

 
1. számú rendeletalkotási javaslat: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a …../2012. 

(….)  önkormányzati rendeletét, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, 
a települési szilárd hulladék összegyűjtésére elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 8/2007.(II.21.) sz. rendeletének 
módosítására. 
  
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2012. (.  ) Önkormányzati rendelete 
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló  

12/2007.(III.30.) sz. rendelet módosításáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az 8/2007.(II.21.) sz. rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
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„2012. évi díjak:  
 
Szerződhető 

hulladékmennyiség 
heti egyszeri ürítés 

Edényzet heti 
egyszeri ürítési díja 

 

Negyedéves díj 
 

 

Éves díj 
 
 

60 l-es edény 407,- Ft+Áfa 5 285, -Ft+Áfa 21 140, -Ft+Áfa  
120 l-es edény 456, -Ft+Áfa 5 931, -Ft+Áfa 23 726, -Ft+Áfa 
240 l-es edény 812,- Ft+Áfa 10 553, -Ft+Áfa 42 212, -Ft+Áfa 
1 100 l-es edény 3 717,- Ft+Áfa 48 323, -Ft+Áfa 193 294, -Ft+Áfa 
60 l-es zsák többlet 
hulladék 
elszállítására 

     
    455, -Ft+Áfa 

  
  

120 l-es zsák többlet 
hulladék 
elszállítására 

    511, -Ft+Áfa 
  
  

120 l-es zsák többlet 
zöldhulladék 
elszállítására 

     319, -Ft.+Áfa 

Az Önkormányzati intézmények települési szilárd hulladékának begyűjtési, 
szállítási, és ártalmatlanítási díja: 2012. június 1.-től: 499.512.-Ft/hó+Áfa   
 
A fenti díjak fedezetett nyújtanak a zöldhulladék és szelektívhulladék gyűjtés 
költségeire az alábbi műszaki tartalommal: 
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.   
A zöldhulladékok (ágak, gallyak, falevelek, fű, hervadt virágok) elszállítása a az 
érvényes, lakossági közszolgáltatói szerződéssel rendelkező 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 szállítására rendszeresített átlátszó, zöld, feliratos 
zsákban. A szolgáltató a „cserezsák módszernek megfelelően” a kitett zöld zsák 
mennyiségének megfelelő számú cserezsákot juttat el a szolgáltatást igénybe vevők 
számára.  
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A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatásáért az Önkormányzat 
díjkompenzáció ként 2012. június 1.-től havi 190.022,- Ft+ÁFA fix összegű számlát 
fizet meg a Szolgáltatónak.  
 
Az önkormányzati intézmények díja fedezetet nyújt arra, hogy a szolgáltató az 
Önkormányzat kezelésében lévő közterületeken keletkező zöldhulladékot elszállítja, 
és szabályosan elhelyezi. Valamint az Önkormányzat intézményeiben lévő szelektív 
hulladék gyűjtő edényzetek ürítésére.” 
 

2. § 
Záró rendelkezés 

 
Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba. 

 
 
 Rogán László      Dr. Molnár Éva 
 polgármester      jegyző 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2012…………….. 
Dr. Molnár Éva  
Jegyző 
 
A 2. számú rendeletalkotási javaslat közszolgáltató 2012. májusban benyújtott új 
díjkalkulációját és a szolgáltatás műszaki tartalmának módosítását tartalmazza.  

 
2. számú rendeletalkotási javaslat: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a …../2012. 

(….)  önkormányzati rendeletét, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, 
a települési szilárd hulladék összegyűjtésére elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 8/2007.(II.21.) sz. rendeletének 
módosítására. 
  
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2012. (.  ) Önkormányzati rendelete 
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló  

12/2007.(III.30.) sz. rendelet módosításáról 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az 8/2007.(II.21.) sz. rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
„2012. évi díjak:  
Szerződhető 

hulladékmennyiség 
heti egyszeri ürítés 

Edényzet heti 
egyszeri ürítési díja 

 

Negyedéves díj 
 

 

Éves díj 
 
 

60 l-es edény 383,- Ft+Áfa 4.976, -Ft+Áfa 19. 904, -Ft+Áfa  
120 l-es edény 476, -Ft+Áfa 6.193, -Ft+Áfa 24. 772, -Ft+Áfa 
240 l-es edény 953,- Ft+Áfa 12. 386, -Ft+Áfa 49. 544, -Ft+Áfa 
1 100 l-es edény 4.367,- Ft+Áfa 56.771, -Ft+Áfa 227.084, -Ft+Áfa 
60 l-es zsák többlet 
hulladék 
elszállítására 

     
    362, -Ft+Áfa 

  
  

120 l-es zsák többlet 
hulladék 
elszállítására 

    524, -Ft+Áfa 
  
  

120 l-es zsák 
zöldhulladék 
elszállítására 

     298, -Ft.+Áfa 

 
Az Önkormányzati intézmények települési szilárd hulladékának begyűjtési, 
szállítási, és ártalmatlanítási díja: 2012 június 1-től 1 070 047-Ft/hó+ÁFA. 
 
Önkormányzati zöldhulladékok begyűjtésének díja 18.000 Ft/7 m3-es konténer 
+áfa  
 
A fenti díjak fedezetett nyújtanak a zöldhulladék és szelektívhulladék gyűjtés 
költségeire az alábbi műszaki tartalommal: 
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.   
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A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatásáért az Önkormányzat 
díjkompenzáció ként 2012. június 1.-től 18.228 Ft/óra+ÁFA összegű óradíjat fizet 
meg a Szolgáltatónak. „ 
 
 
 
 

2. § 
Záró rendelkezés 

 
Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba. 

 
 
 Rogán László      Dr. Molnár Éva 
 polgármester      jegyző 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2012…………….. 
 
Dr. Molnár Éva  
Jegyző 
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II. 
 
Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés Módosítására 
 
Az érvényben lévő szolgáltatási szerződés 2012. április hónapban került 
módosításra és év végéig határozta meg a lakossági hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat, a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatásáért 
fizetendő díjat, az Önkormányzati intézmények átalánydíját és a lakossági 
zöldhulladék szállításának a módját. Mint ismeretes április elején változott a jogi 
környezet, a szolgáltató a jogszabály nyújtotta lehetőségeknek megfelelően 
ismételten jelezte a szerződés módosítási igényét. Eszerint az intézményi 
kommunális és zöld-hulladékszállítás átalánydíjáról át kíván térni a valós ürítések 
alapján történő elszámolásra, a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés esetében 
óradíj alapján javasolja elszámolást ill. megkívánja változtatni a házhozmenő 
szelektív hulladékgyűjtés és a zöld-hulladékszállítás műszaki tartalmát. (lásd.  2. 
sz.-ú melléklet) 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg. 
 
 

1. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 1-jétől az 
önkormányzati intézmények és a közterületi hulladék gyűjtés átalánydíjának, 
valamint a lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjának 6,2%-os 
emelése alapján módosítja a közszolgáltatási szerződést. 
Az önkormányzati intézmények és a külterületi hulladék gyűjtésének 
átalánydíja: 499.512.-Ft/hó+ÁFA, a „Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés” 
szolgáltatás díja 190.022-Ft+Áfa/hó melyeknek fedezetét az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésében biztosítja. 
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: Rogán László polgármester 

 
Budakalász, 2012. május 24. 

                           Rogán László 
        Polgármester 
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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,-     
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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  

 
 

2. Határozati javaslat 
 

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 
átalánydíja 2012 évi díja június 1-től 1 070 047-Ft/hó+ÁFA a „Házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés” szolgáltatás díja 18.228 Ft/óra+ÁFA összegű óradíj, 
Önkormányzati zöldhulladékok begyűjtésének díja 18.000 Ft/7 m3-es konténer 
+áfa, melyeknek fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 
átcsoportosítással biztosítja. 
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: Rogán László polgármester 

 
Budakalász, 2012. május 24. 

                           Rogán László 
        Polgármester 
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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. 
június 1-től  18.228 Ft/óra+ÁFA összegű óradíjat fizet meg a Szolgáltatónak.  
 
Önkormányzati zöldhulladékok begyűjtésének díja 18.000 Ft/7 m3-es konténer 
+áfa  
 
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 383, - 486,- 4.976,- 6. 320,- 19. 904,- 25. 278,- 

120 l-es edény 476,- 605,- 6.193,- 7. 865,- 24. 772,- 31. 460,- 

240 l-es edény 953,- 1.210,- 12. 386,- 15. 731,- 49. 544,- 62. 921,- 

1 100 l-es edény 4.367,- 5.546,- 56.771.- 72.099,- 227.084.- 288.397,- 
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60 l-es zsák 
többlet hulladék 
elszállítására 

362,- 460,-     

120 l-es zsák  
többlet hulladék 
elszállítására 

524,- 665,-     

120 l-es zsák  
 zöldhulladék 
elszállítására 

298- 378,-     

 
 
 
A közterületi hulladék és az Önkormányzati intézmények települési szilárd 
hulladékának begyűjtési, szállítási, és ártalmatlanítási díja 2012 évi június 1-től 
1 070 047-Ft/hó+ÁFA. 
A fenti díjak az alábbi szolgáltatásokra is fedezetet nyújtanak:  
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.   
A szolgáltató által forgalmazott zöld hulladékot 2 hetente elszállítja, melyet a 
lakosok a kijelölt elárusító helyeken megvásárolhatnak. 
 
Jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződés és a módosítások itt nem 
érintett pontjainak változatlan meghagyásával 2012. június 1-től érvényes. 
 
Budakalász, 2012………………. 
 
 
 
------------------------------------                              ------------------------------------ 
           Megrendelő     Szolgáltató  
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III. 
 

Javaslat a hulladékszállító gépjármű bérleti szerződésének felülvizsgálatára 
 
2005. március hónapban megállapodás jött létre Budakalász Önkormányzata és 
Budakalász hulladékkezelést végző akkori közszolgáltatója a  Rumpold-Bicske 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( mely cégnek a Saubermacher - Bicske Kft. az 
utóda) között. Mely szerint Budakalász Önkormányzata részt vesz a „Települési 
hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása” BM-KMRFT 2005 c. pályázaton. 
A pályázat tárgya  1 db 20 m³-es speciális szelektív hulladékgyűjtő, -szállító jármű, 
valamint  10 db 4 gyűjtőedényes gyűjtősziget beszerzése. A pályázaton elnyerhető 
vissza nem térítendő állami támogatás mértéke a beruházás értékének 70 %-a volt, 
az Önkormányzat a pályázatban vállalta az önrész - a beszerzés értéke 30 %-nak- 
megfizetését. 
 
A Felek megállapodtak, hogy a támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat által 
fizetendő önrészt, és az ezen felül jelentkező többletköltséget a Kft. a tárgyi üggyel 
kapcsolatos bérleti szerződés alapján átvállalja. Valamint arról, hogy a járműre 10, 
az edényekre egymással 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződést kötöttek, 
melynek alapján a Kft. jogosult lett a beszerzett jármű kizárólagos jelleggel történő 
üzemeltetésére, valamint az edényzet használatára és a bérleti szerződés lejárta 
után az Önkormányzat adás-vételi szerződéssel átruházza a  Kft. részére a 
beszerzett eszközök tulajdonjogát 0 Ft értékben. 

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2005. június 8-án 
kelt levelében értesítette az önkormányzatot, hogy  „Budakalász Önkormányzat 
pályázata a települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása 1. és 6.jogcím 
tárgyában” beadott  pályázata tartalmát elfogadta és vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette. 

A beruházás bruttó összege:  
1 db 20 m³-es speciális szelektív   
hulladékgyűjtő, -szállító jármű   44.875.000 Ft  
10 db 4 gyűjtőedényes gyűjtősziget     3.100.000 Ft 
összesen:     47.975.000 Ft 

 
 
A tárgyi üggyel kapcsolatos bérleti szerződés aláírására 2005 decemberében került 
sor (lásd. 3.sz. melléklet).  

 
A szerződő felek többek között megállapodnak abban, hogy az önkormányzat 
bérbe adja a Kft. bérbe veszi a az önkormányzat tulajdonában lévő 10 db 3 frakciós 
4 gyűjtőedényes szelektív hulladékgyűjtő szigetet 10 évre,  (amely 40 db 1,1 m3-es 
műanyag edénnyel volt ellátva), és 1 db 20 m3-es UNIPORM  F20M típusú 
Mercedes gépjárművet 10 évi határozott időre .              
Az edények után fizetendő bérleti díj összege 758.000,- Ft + ÁFA azaz 
hétszázötvennyolcezer, - Ft + ÁFA valamint  a beszerzés tárgyával felmerülő 
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egyéb költség. A gépjármű után fizetendő bérleti díj összege13.604.500,-Ft + ÁFA 
azaz tizenhárommillió-hatszáznégyezer-ötszáz - Ft + ÁFA valamint  a beszerzés 
tárgyával felmerülő egyéb költség. A határozott idejű bérleti szerződés lejárta után 
az Önkormányzat adásvételi szerződéssel átruházza a Rumpold-Bicske Kft. részére 
a beszerzett jármű és a hulladékgyűjtő edények tulajdonjogát 0 Ft értékben. 
 
A bérleti szerződés felülvizsgálatával az elmúlt időszakban több alkalommal 
felmerült, de éremi előrelépés az ügyben nem történt.  
 
 

 

3.Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a Saubermacher-Magyarország Kft. által használt, önkormányzati tulajdonban lévő 
UNIPORM  F20M típusú Mercedes gépjármű bérleti szerződésével kapcsolatosan  
a szükséges intézkedéseket tegye meg, bízza meg az önkormányzat ügyvédi 
irodáját a szerződés felülvizsgálatával.  
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
Budakalász, 2012. május 24. 

                           Rogán László 
        Polgármester 

 


