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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 
Tárgy: Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására és a kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés megkötésére 

 
Tisztelt Képviselő-Testület! 

 
 

Az Önkormányzat 2007-ben Saubermacher-Bicske Kft-vel kötött kommunális 
hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
szolgáltatási szerződése 2012 december 31.-én hatályát veszti. 
 
Az Önkormányzat a 2012. december 31-én lejáró hulladékgyűjtési és 
ártalmatlanítási feladatokra kötött közszolgáltatási szerződése okából, a Kbtv. 
Második Része szerinti gyorsított meghívásos közbeszerzési írt ki. A részvételi 
felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelent meg 2012. november 7-én S 
214-353975 számon. A hirdetményt a Közbeszerzési Értesítő is közzétette a 
november 10-én megjelent 130. számában KÉ-17157 számon. 
A megkötendő szerződés 2013.január 1-től 18 hónap határozott időtartamra szól, a 
szerződés meghosszabbítható 12 havi opciós lehetőséggel. 
2012. november 19-ig a „Hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás” című közbeszerzési 
eljárás részvételi felhívására 4 pályázat érkezett. A közbeszerzési döntés 
meghozatalára a hiánypótlási szak eredményes lezárást követően 2012. december 
6-án került sor az alábbiak szerint: 
 

335/2012.(XII.06.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredményesnek 
nyilvánítja a „Budakalász Város Önkormányzat hulladékgyűjtés és 
ártalmatlanítás” címen kiírt közbeszerzési eljárást. 
A Saubermacher-Bicske Kft. (székhely: 2060 Bicske, Csákvári út 45.), és az 
AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft. és a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. közös részvételre jelentkezők (székhelye:1081 Budapest, Alföldi u. 7) 
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Budakalász Város Önkormányzat 
hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás” címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertese 
az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. (székhelye: 
2800 Tatabánya, Erdész u. E.). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatásra vonatkozó 
szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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A közbeszerzési döntés meghozatala során a Saubermacher-Bicske Kft. ajánlattevő 
kizárására azért került sor, mert indokolatlanul és megfelelő alátámasztottság 
nélkül az őt terhelő késedelmi kötbér mértékét 700%-os mértékben határozta meg. 
A döntés közlését követően a kizárt Saubermacher-Bicske Kft. előzetes 
vitarendezési kérelmet terjesztett elő.  
A dokumentumban foglalt érveit nem találtuk megalapozottnak, mert a 700%-os 
mérték a gazdasági ésszerűséggel teljes egészében összeegyeztethetetlen. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság 929/2010 számú határozata tartalmaz olyan 
kitételeit is, amely szerint nem alapozhatja meg a gazdasági ésszerűséget az arra 
való hivatkozás, hogy az ajánlattevő nem esik késedelembe. Nem alapozhat meg 
gazdasági ésszerűséget olyan indokolás, amely azt kívánja alátámasztani, hogy az 
ajánlattevő hibájából nem következik be késedelem. Számításaink szerint a 
szolgáltatási terület egészére vonatkozó egy ürítés (hetente egy alkalom) 
ellenértéke hozzávetőlegesen 1.331.724 Ft., tehát esetenként egy alkalom bármely 
okból történő elmaradása a Kérelmező által ajánlott 700%-os rátával felszorozva 
9.322. 068 Ft. összeget eredményez naponta kötbérként. Ez nyilvánvalóan 
ésszerűtlen, bírósági úton kikényszeríthetetlen, gazdasági szempontból 
egyértelműen eltúlzott mértékű vállalás. A teljes szerződéses időtartamon belül a 
vállalási ár nagyságrendileg 70 millió forint, azaz egy heti késedelem esetén a 
késedelmi kötbér mértéke eléri az éves szolgáltatási díj mértékét. Az Opten 
Cégtárból kinyert cégadatok alapján megállapítható, hogy a Saubermacher-Bicske 
Kft. 2009. évi nyeresége kb. 65 millió Ft., 2010-es nyeresége 27,3 millió Forint, 
2011-es nyeresége 67 millió Forint, vagyis a Kérelmező cég (teljes össz-nyereségét 
tekintve) 5 nap késedelem esetén teljes 2011-es nyereségét a kötbér kiegyenlítésére 
kell, hogy fordítsa. A kötbér a Kérelmező által végzett szolgáltatás biztonságát 
teljes körűen, a teljes szolgáltatási területre vonatkoztatva veszélyeztetné, 
ellehetetlenítené.  
A fentiek miatt a Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére az 
alábbi határozatot hozta:  
 

339/2012.(XII.13.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testület álláspontja, 
hogy a Saubermacher Bicske Kft. előzetes vitarendezési eljárásában 
foglaltakat a határozat mellékletét képező külön válaszdokumentumba 
foglalt tartalommal el kell utasítani. 
A Képviselő-testület javasolja a polgármesternek, hogy az előzetes 
vitarendezési eljárás során a határozat mellékletét képező külön 
válaszdokumentumba foglalt tartalommal utasítsa el a Saubermacher 
Bicske Kft vitarendezésre irányuló kérelmét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Hivatalos közbeszerzési tanácsadónk 2012 december 13-án Budakalász Város 
Önkormányzat nevében megküldte az Önkormányzat álláspontját az előzetes 
vitarendezési kérelemmel kapcsolatban.  
Az anyag kiküldésekor 2 lehetőség kínálkozik a probléma megoldására ezért, az 
előterjesztést két változatban készítettük el.  
Amikor a Képviselő-testület 2012. december 28-án tárgyalni fogja az előterjesztést 
már csak az egyik változat aktuális.  

I. Változat 
Budakalász Város Önkormányzata „Hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás” tárgyú 
közbeszerzési eljárása ellen jogorvoslati eljárás lefolytatása iránti kérelmet a 
törvényes határidőn belül nem kezdeményeztek a Közbeszerzési Döntőbizottság 
előtt. 
Ennek értelmében megnyílt a lehetőség a „Budakalász Város Önkormányzat 
hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás” címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével 
az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-vel 18 hónap 
határozott időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést megkössük.  
 
A jelenleg hatályos szabályozás szerint a helyi jogalkotásra felhatalmazás a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Htv.) 23.§ -a ad, mely 
alapján az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja 
meg a helyi közszolgáltatás tartalmát, közszolgáltató megnevezését, a 
közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, 
az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget stb.  
Tekintettel a Közbeszerzési Eljárás eredményeképpen létrejött megváltozott 

helyzetre, így indokolt új helyi rendelet megalkotása e tárgykörben. 

Fenti alapján készült el 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 új rendelet tervezete, melyet 
javaslok elfogadásra. 

II. Változat 
Mivel valószínűsíthető volt, hogy Saubermacher Bicske Kft jogorvoslati eljárás 
lefolytatása iránti kérelmet kezdeményez (melyre a kbt. által előírta válaszadástól 
számított 10 nap moratórium érvényes), ezért a Kbtv. 144.§ (4) bekezdésében 
foglaltak szerint eljárva kérelmet nyújtottunk be Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, 
hogy engedélyezze Önkormányzatunknak a szerződés megkötését a nyertes 
ajánlattevővel. A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelmünket elutasította arra 
hivatkozva, hogy ideiglenes intézkedésre a Döntőbizottságnak folyamatban lévő 
ügyben van törvényi lehetősége jelen pillanatban nincs jogorvoslati eljárás. Az év 
végéig rendelkezésre álló időszakban vélhetőleg nem kerül sor az üggyel 
kapcsolatos Közbeszerzési Döntőbizottsági döntésre. Ezért megkértük a 
közbeszerzési szakértőnk állásfoglalását aki az alábbi véleményt adta:  

„Nyilvánvalóan elképzelhetetlen a szolgáltatás teljes szüneteltetése. A kialakult helyzetben szóba 
jöhet a jelenlegi szolgáltatási szerződés meghosszabbítása a jelen jogvita lezárásáig illetve egy 
eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, amennyiben a Saubermacher ebben partner. Ha 
a Döntőbizottság egy jogorvoslati eljárásban a Saubermachernek ad igazat és az 
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önkormányzatot új döntés meghozatalára utasítja, akkor már kockázat nélkül lehet a 
Saubermachert nyertessé nyilvánítani és vele az új szerződést megkötni. Amennyiben új 
közbeszerzési eljárás lefolytatására nyílik mód és nem lehet a jelenlegi szerződést 
meghosszabbítani, akkor az átmeneti időszakra közbeszerzési értékhatár alatt kellene valakivel 
szerződést kötni. Ebben az esetben a partner bármelyik alkalmas szolgáltató lehet, beleértve a 
jelenlegi eljárás szereplőit (talán az alkalmatlanná nyilvánított nélkül). Célszerű a beszerzési 
érték csökkentése és az időszak növelése érdekében a szolgáltatás tartalmát az elfogadható 
minimumra csökkenteni. Nem közbeszerzési kérdés a díjak megállapítása, de szerintem a 
jelenlegi díjak tartása lenne célszerű az átmeneti időszakban.” 

A kialakult helyzettel kapcsolatosan az az álláspont született, hogy az átmeneti 
időszakra az Önkormányzat a közbeszerzési értékhatár alatt olyan alkalmas 
szolgáltatóval szerződik,  akit a jelenlegi eljárás szereplői közül nem zárt ki. Az 
ajánlati felhívásra az alábbi cégektől kértünk ajánlatot:  
- 1. sz. VSZ RT.  
- 2 . sz. AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt ajánlata  
- 3. sz. A.S.A Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft  

Az ajánlattevők közül A.S.A Magyarország Környezetvédelem és 
Hulladékgazdálkodás Kft  a jelenlegi bizonytalan jogi helyzetre hivatkozva nem adott 

ajánlatot. A másik két ajánlattevő közül az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt tette a legkedvezőbb ajánlatot. A számításaink szerint 
várhatóan 1 hónapra szóló szerződés biztosítja a folyamatos hulladékszállítást a 
településen ( mivel ez  a szerződés csökkentett műszaki tartalmú így a szolgáltatás 
díja is ehhez igazodik).  

Az átmeneti időszakra is szükséges, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben állapítsa meg a helyi közszolgáltatás tartalmát, 
közszolgáltató megnevezését, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel 
összefüggő jogait és kötelezettségeit, az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési 
kötelezettséget stb.  
A fentiek alapján az alábbi határozati és rendeletalkotási javaslatokat terjesztem 
elő.  
 Mellékletek: 1.sz. :18 hónapra szóló közbeszerzési szerződés 
    2.sz.:1. sz. melléklethez tartózó rendeleti javaslat 
    3. sz.: AVE Zrt. szerződés tervezet 
    4. sz.: 3.sz melléklethez tartózó rendeleti javaslat 
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg. 
Az 1.és 2. határozati javaslat egymást kizárja, valamint az 1. és a 2. 
rendeletalkotási javaslat is kizárja egymást.  
 

1. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budakalász Város 
Önkormányzat hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás” címen kiírt közbeszerzési 
eljárást eljárás eredményeként a 2013. január l.-től 18 hónap határozott 
időtartamra kötik meg a határozat mellékletét képező a város területén képződő 
kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és 
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elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződést. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására.  
 

Határidő: azonnal.  
Felelős: Rogán László polgármester 
 

 
 

1. 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. 
 

2. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1.-től  
közbeszerzési eljárás végleges lezárásáig a határozat mellékletét képező 
Szolgáltatási Szerződést köti meg az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt-vel a város területén képződő kommunális hulladék 
begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására és elhelyezésére. A testület 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Rogán László polgármester 
 

 
2. 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. 
 
Budakalász, 2012. december 21. 
 
 
         Rogán László 
         Polgármester 
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Az előterjesztés 1.sz. melléklete 
 

Szerződés szám: 

 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről:  

Budakalász Város Önkormányzata  

Cím:    2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  

Adószám:    15730961-2-13,  

Bankszámla szám:   12001008-00173183-00100006,  

Képviseli:    Rogán László polgármester,  

mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről: 

    AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 

Cím:    2800 Tatabánya Erdész u. E. 

Adószám:    11183525-2-11 

Bankszámla szám:   10923005-00000005-10510000 

Képviseli:    Molnár Lászlóné vezérigazgató, Gíber Erzsébet vezérigazgató 

mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó) 

együttesen Felek, (a továbbiakban együttesen: Felek) 

 

között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 

I. Preambulum 

 

 

1. A Megrendelő gyorsított Közbeszerzési Eljárást indított Budakalász Város közigazgatási 

területén kötelezően ellátandó köztisztasági, települési szilárd hulladék begyűjtési, szállítási 

közszolgáltatás ellátására, rendjére és módjára. 

 

2. A jelen szerződés az ajánlati dokumentáció része és a Közbeszerzési Eljárás 

eredményeképpen jött létre. 

 

3. Felek elöljáróban rögzítik szerződéses szándékukat, miszerint a Megrendelő - 

célkitűzéseihez igazodva, figyelemmel a környezet védelmének egyre nagyobb társadalmi 

igényére, a hulladékgazdálkodás terén tapasztalható növekvő társadalmi feladatokra, a 

lakosság ellátásának kiegyensúlyozott, emelkedő színvonalú folyamatos biztosításának 

szükségességére szerződő felek e jelen közszolgáltatási szerződést kötik. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a hatályos közbeszerzési jogszabályok alapján a Közszolgáltató 

jogosult egyedi közszolgáltatási szerződés megkötésére az önkormányzattal, Budakalász 
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közigazgatási területén a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékok 

begyűjtésére és szállítására és ártalmatlanítására. 

 

5. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával megbízza a szolgáltatót a tárgybeli feladat 

elvégzésével. 

 

6. A Vállalkozó, a jelen szerződés keretében begyűjtött és elszállított települési szilárd 

hulladékot a következők szerint köteles kezelni és elhelyezni: 

Kijelölt, kezelést, ártalmatlanítást végző - a Közszolgáltató üzemeltetésében lévő - 

hulladékkezelő létesítmények: 

- Tatabányai Hulladéklerakó 2800 Tatabánya Vasvári P. u. 

Különösen indokolt esetben (kapacitás hiány, üzemzavar stb.) Vállalkozó más engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőt is igénybe vehet, de az esetleges többletköltségeket köteles 

viselni, azt át nem háríthatja. Ilyenkor az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni 

köteles. 

 

 

II. A szerződés tárgya 

 

1. A Felek együttműködnek egymással a Megrendelő kötelező hulladékgazdálkodási 

feladatainak hosszú távú, környezetkímélő megoldása érdekében, a mindenkori hatályos 

jogszabályok előírásainak megtartásával.  

 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben, és annak mellékleteiben rögzített 

hulladékkezelési feladatok (települési szilárd hulladék begyűjtése és a kijelölt 

hulladékkezelőbe szállítása, kezelése, ártalmatlanítása) folyamatos és teljeskörű, jelen 

szerződés, valamint a jogszabályban előírt követelmények betartásával történő ellátását az 

Önkormányzat közigazgatási területére kiterjedően vállalja. 

 

 

III. A települési szilárd hulladékok begyűjtésének,  

szállításának részletes szabályai 

 

1. Vállalkozó főbb kötelezettségei: 

A szerződés keretében a Vállalkozó heti rendszerességgel, előzetesen egyeztetett rendben és 

időpontban, legalább heti egy alkalommal, begyűjti és a kijelölt hulladékkezelő 

létesítménybe elszállítja a települési önkormányzat közigazgatási területén, a 

lakóingatlanoknál szabványos hulladéktároló edényekben elhelyezett és a közterületre 

kihelyezett települési szilárd hulladékokat. Valamint gondoskodik a szelektív 

hulladékgyűjtés (újrahasznosítható hulladékok, zöld-, és veszélyes-hulladék) begyűjtéséről, 

elszállításról, ártalmatlanításáról illetőleg lomtalanítás lebonyolításáról. Begyűjtési és 

szállítási feladatának ellátása során fokozottan védi a települési környezetet. 

 

A. Edényzet: 
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A Vállalkozónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú 

és minőségű szabványos gyűjtőedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A 

gyűjtőedény a Vállalkozótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható, vagy 

külön megállapodás megkötése és díj fizetése mellett bérbe vehető. A 

rendeltetésszerű használat során elhasználódott saját tulajdonú gyűjtőedény 

pótlásáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia. A Vállalkozó hibájából 

tönkrement, sérült gyűjtőedényt a Vállalkozó térítésmentesen cseréli ki az ingatlan 

tulajdonosnak. 

 

B. Díjbeszedés: 

A Vállalkozó gondoskodik a közszolgáltatás díjának beszedéséről jelen szerződés 

vonatkozó fejezetének megfelelően. A Megrendelő és intézményei által igénybevett 

szolgáltatásért a díjat: a Vállalkozó a Megrendelőnek havi bontásban számlázza. A 

lakossági szolgáltatást igénybevevők felé a számlázás közvetlenül történik.  

 

C. Ügyfélszolgálat: 

A Vállalkozó gondoskodik arról, hogy az ingatlantulajdonosok (fogyasztók) 

közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézési feladatokat legalább havonta egy 

alkalommal a közszolgáltatással érintett településen, az önkormányzattal egyeztetve 

intézhessék. 

A fentiek mellett a Vállalkozó köteles az ingatlantulajdonosok tájékoztatására, 

esetleges panaszaik felvételére munkanapokon telefonos elérhetőséggel és 

elektronikus postacímmel rendelkező ügyfélszolgálatot biztosítani. 

A fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendje: Vállalkozó köteles a 

fogyasztók bejelentéseinek megfelelő kezeléséről gondoskodni, az ingatlan 

tulajdonosainak panaszáról írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, azt nyilvántartani, és azt 

a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidőn belül kivizsgálni, és 

megválaszolni. Szükség esetén Vállalkozó - meghatalmazott képviselője útján - 

helyszíni szemlét is tarthat. A vizsgálat, és a panasz érdemi elbírálásának 

eredményéről a panaszost igazolható módon a fogyasztóvédelmi szabályok 

figyelembevételével tájékoztatni köteles. 

Vállalkozó az igénybe vehető személyes ügyfélszolgálat helyéről, pontos címéről, 

valamint nyitvatartási rendjéről honlapján teljes körű tájékoztatást ad. 

A szolgáltatás megkezdésekor a Vállalkozó Szolgáltatási Naplót nyit meg a 

Megrendelővel egyeztetett helyen. A teljesítés minőségét kifogásoló bejelentések 

ebben is megtehetők.  

 

D. Adatszolgáltatás: 

A Vállalkozó eleget tesz a hulladékgazdálkodással kapcsolatos és jogszabályban 

előírt hatósági, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek, és évente adatokat 

szolgáltat a Megrendelőnek. A szolgáltatás leglényegesebb adatait (a szolgáltatást 

igénybe vevők tároló edények űrmérete szerinti csoportosításban, az ártalmatlanító 

helyre szállított hulladék átlagos tömege, a benyújtott és orvosolt ügyfélpanaszok 

száma) rendszeresen rögzíti, az adatokba kérés esetén a Megrendelő megbízottjának 

betekintést biztosít. A Vállalkozó évente legalább egy alkalommal írásban 
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tájékoztatja Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a szolgáltatás 

során szerzett tapasztalatairól. 

 

E. További részletes műszaki követelmények: 

1. Biztosítja a szükséges mértékű gépi kapacitást. Fedezi a gépek üzemeltetésével 

kapcsolatos költségeket (üzemanyag, karbantartás, javítás, értékcsökkenési 

leírás, bérleti díjak, hatósági díjak, biztosítások, stb.). 

2. Biztosítja a célgép(ek) szakképzett személyzetét és annak költségeit. 

3. A Vállalkozó a hulladékok begyűjtésére, átvételére csak zárt, szóródás és elfolyás 

mentes szabványos felépítményű, emelőszerkezettel ellátott, esztétikailag is 

rendezett, tiszta gépkocsival jelentkezhet. 

4. A közszolgáltatás során az alábbi szabványos hulladéktároló edények 

használhatóak: 

a. 60 literes szabványos tároló  

b. 110-120 literes szabványos tároló  

c.  240 literes szabványos tároló  

d. 1100 literes szabványos tároló  

e. 4,5 -es zárt konténer szállítására 

f. 6 m3-es konténer építési és egyéb illegális hulladék elszállítására 

g. 7 m3: az intézményi zöld, szállítására 

h. 120 literes egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák: kifejezetten speciális 

begyűjtési szállítási viszonyok esetén 52 db/háztartás/év, önálló háztartást 

vezető 60 év feletti nyugdíjasok esetén 26db/fő/év, és eseti jelleggel keletkező 

többlethulladék elhelyezésére. 

5. A Vállalkozó köteles a hulladék begyűjtő szakszemélyzete részére az évszaknak, 

időjárási viszonyoknak megfelelő, társaságánál rendszeresített arculatú, 

munkabiztonsági, láthatósági feltételeknek is megfelelő tiszta és egységes 

ruházatról mindenkor és folyamatosan gondoskodni. 

6. A kiürítést végző személyzet, amennyiben az ürítés művelete során a hulladék 

kiszóródik, köteles a begyűjtési folyamat megszakításával azt késedelem nélkül 

és maradéktalanul feltakarítani. E feladat biztosítására a begyűjtő járművön a 

szükséges kellékeket, felszereléseket a munkabiztonsági feltételeket kielégítő 

módon, mindenkor biztosítani kell. 

7. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a hulladék begyűjtést végző 

szakszemélyzete a feladat ellátása során szakszerűen, udvariasan, segítőkészen 

viselkedjen. 

8. Az ingatlan tulajdonosoktól történő hulladék átvétel időpontját (időtartamát) a 

települési önkormányzattal egyeztetett módon kell rögzíteni. 

9. Ha a Vállalkozó a járattervet logisztikai, egyéb nem kényszerű szakmai okok 

miatt változtatni kívánja, azt a települési önkormányzattal egyeztetve, vele 

egyetértésben, helyben szokásos módon kihirdetve teheti meg. Az indokoltan 

elmaradt szolgáltatás 24 órán belül pótlásra kerül: 24 órát meghaladó 

akadályoztatás esetén a Vállalkozó megoldási javaslatot tesz, de az esetben sem 

telhet el az elmaradt hulladékszállítástól öt naptári napnál több idő. Indokoltan 

elmaradhat a szolgáltatás az alábbi esetben: 
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- járhatatlan utak (a kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében, illetve 

út- és közműépítés miatt) 

10. Biztosítja az alábbi feladatok lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket: 

a.  Évi egy alkalommal alkalmanként maximum 6 m3 mennyiségben - a 

közszolgáltatás részét képező - külön térítésmentes – rugalmas 

lomtalanítás. A lomtalanítás során Vállalkozó kizárólag a jelen 

szerződés vonatkozó 1. sz. mellékletében meghatározott típusú - 

lomhulladékként definiált - hulladékokat gyűjtheti be. 

b. Az újrahasznosítható hulladékok szelektív begyűjtése valamint kezelése 

a gyűjtőpontról és évi 12 alkalommal „házhozmenő” rendszerben az 

ingatlantulajdonosoktól.  

c. Március 31– és november 30 között kéthetente szolgáltató által 

térítésmentesen biztosított 24 db/év mennyiségű 120literes zsákkal a 

zöldhulladék begyűjtése, kezelése (házhozmenő rendszerben). A zöld 

hulladékos zsákokat a szolgáltatást igénybe vevő lakosság értesítést 

követően 3 hónapon belül veheti át a Hulladékgyűjtő ponton (Klinger 

Henrik u Hrsz: 1291/25). Amennyiben az átvételi lehetőségével nem él 

a szolgáltatást igénybe vevő, úgy a Megrendelő a fennmaradó 

zöldhulladékos zsákokkal szabadon rendelkezik, és szétoszthatja azok 

között akik a zsákokat határidőben átvették, annak érdekében, hogy a 

zöldhulladék megfelelő hasznosítása (komposztálása) megtörténhessen.  

d.  A Megrendelővel egyeztetett időpontban történő karácsonyi fenyő 

elszállítása. 

e.    Évente egyszer veszélyes hulladék – akció keretében történő - 

begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása 

f.    6 m3/hó építési és egyéb illegális hulladék elszállítása és 

ártalmatlanítása.  

11. A Vállalkozó által bevont alvállalkozók teljesítéséért Vállalkozó úgy felel, 

mintha saját maga teljesített volna. A közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó új alvállalkozót csak a 

Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. figyelembe vételével vonhat be. 

12. Biztosítja térítés vagy bérleti díj ellenében a hozzá kérelemmel forduló 

tulajdonosok részére a háztartási hulladék gyűjtéséhez a tulajdonos által 

kérelmezett méretű és számú gyűjtőedényt, a kérelem kézhezvételét követő 30 

napon belül.  Biztosítja a többlethulladék és a kifejezetten speciális begyűjtési, 

szállítási viszonyok esetén alkalmazható, valamint az önálló háztartást vezető 60 

év feletti nyugdíjasok részére a Közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes 

zsákot. A zsák ára tartalmazza a hulladék begyűjtésének és az ártalmatlanító-

helyre történő elszállításának, valamint a benne lévő hulladék kezelésének, a 

zsák előállításának, forgalmazásának költségeit.  

13. A tevékenységhez használt telephelyét, berendezéseit és eszközeit a mindenkor 

érvényes hatósági előírásoknak megfelelő állapotban tartja, illetve a 

tevékenységhez szükséges engedélyek hatályát folyamatosan fenntartja.  
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14. A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető 

teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat köteles elvégezni. 

 

 

F. Ellenőrzés: 

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő arra kijelölt, képviselője útján 

ellenőrizhesse Vállalkozó adatszolgáltatásának teljes körűségét és hitelességét, 

valamint jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének átfogó, vagy 

szúrópróbaszerű ellenőrzését. Az ellenőrzésben Vállalkozó köteles együttműködni. 

Vállalkozó köteles továbbá a Megrendelőnek közvetlenül beérkezett panaszokat a 

jelen szerződés II. pont 1.C pontjában rögzítettek szerint kivizsgálni, és a vizsgálat 

eredményéről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 

 

2. Megrendelő kötelezettségei: 

A. Járatterv: Együttműködik a Vállalkozóval a településre optimalizált járatterv 

összeállításánál és a közszolgáltatási hatékonyság növelésében. 

 

B. Adatszolgáltatás: Díjmentesen biztosít a Vállalkozónak minden információt (létszám 

stb.), amely a szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges. 

 

C. Jogi szabályozás: A települési Önkormányzat a hatályos jogszabályok illetve jelen 

szerződés rendelkezéseivel összhangban megalkotja, vagy módosítja a 

hulladékkezeléssel, a kötelező közszolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos helyi 

önkormányzati rendeletet, melyben legalább az alábbiakat rögzíti: 

1. Helyi önkormányzati rendeletében a begyűjtés és szállítás tekintetében az AVE 

Zrt-t, mint Vállalkozót nevesíti, valamint meghatározza a jelen szerződés szerinti 

közszolgáltatással ellátott működési terület határait. 

2. Jelen szerződésben rögzítettekkel összhangban megállapítja a közszolgáltatás 

ellátásának rendjét és módját, a Vállalkozó és az ingatlantulajdonos ezzel 

összefüggő jogait és kötelezettségeit, továbbá évente a fizetendő díj mértékét. 

3. A jelen szerződés szerinti közszolgáltatás kötelező igénybevételére kötelezi az 

ingatlan tulajdonosokat, hogy az e közszolgáltatási szerződésnek mindenben 

megfelelően igénybe vegyék a közszolgáltatást. 

4. Megállapítja a közszolgáltatáshoz tartozó szabványos hulladéktároló edények e 

közszolgáltatási szerződésben rögzített űrtartalmát és a szolgáltatás ellátásának - 

e szerződésben rögzítettekkel egyező - gyakoriságát. 

5. Megalkotja a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez szükséges egyéb 

helyi szabályokat (pl.: tároló edények kihelyezésének időpontja stb.), amelyek 

nem lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben rögzítettekkel. 

 

D. Tájékoztatás: 

1. Biztosítja térítésmentesen, hogy a közszolgáltató a helyben megjelenő önkormányzati 

kiadványokban, helyi médiában feladata ellátásának megfelelően, ahhoz szükséges 

mértékben megjelenhessen. 
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2. Díjmentesen biztosítja az Önkormányzat helyi újságjában a közszolgáltatással 

kapcsolatos közlemények megjelenését ( zöld hulladékgyűjtés stb. időpontja). 

 

E. Kinnlevőségek behajtása: A közszolgáltatási díjak meg nem fizetéséből származó 

kintlévőség, adók módjára történő behajtásáról gondoskodik, a behajthatatlan követelések 

esetében - a Megrendelő - jegyzője útján adók módjára történő behajtást követően - a 

behajtás eredménytelenségéről a behajthatatlanság tényét és okát is feltüntetve igazolást 

ad a Közszolgáltatónak. 

A Megrendelő az időjárási viszonyokra tekintettel biztosítja a Vállalkozó számára a 

közszolgáltatás akadálytalan teljesítése érdekében az utak járhatóságát. 

A Megrendelő a Vállalkozó kizárólagos közszolgáltatási jogát teljes körűen biztosítja a 

közszolgáltatási szerződés időtartama alatt. 

 

IV. Közszolgáltatási díjak 

 

 

1. Vállalkozót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg. 

 

2. 2013. január 1-től 2013. december 3 l-ig terjedő időszakra: 

A Vállalkozót megillető komplex közszolgáltatás (hulladékbegyüjtés, szállítás, lakossági 

szelektív gyűjtés, kezelés-ártalmatlanítás) díja egytényezős, az egyes ürítések nettó (ÁFA 

mentes) díjtételei (egységnyi díjtételek) a tárolóedény nagyságától függően: 

2013. év alkalmazott árai 

60  literes szabványos tároló 249 Ft/ürítés 1079 

Ft/hónap 

12.948 

Ft/év 

110 - 120 literes szabványos tároló, 120  l-es 

szabványos zsák 

377 Ft / ürítés 1634 

Ft/hónap 

19.604 

Ft/év 

240 literes szabványos tároló 1175 Ft / ürítés 5092 

Ft/hónap 

61.100 

Ft/év 

1.100 literes szabványos tároló 3845 Ft/ürítés 16.662 

Ft/hónap 

199.940 

Ft/év 

4,5 -es zárt konténer 27.000 Ft/ürítés   

6 m3-es konténer építési és egyéb illegális 

hulladék elszállítására 

33.000 Ft/ürítés   

7 m3: az intézményi zöld, szállítására 38.000 Ft/ürítés   

120 literes zsák a többlet hulladék szállítására 350 Ft/db   

120 l-es zsák  

többlet zöldhulladék elszállítására 

350 Ft/db   

 

3. A következő éves díjakat Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok, különösen a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 

64/2008. (111. 28.) Korm. rendelet szerint a vonatkozó évet megelőző év november 15-ig 

terjeszti be a Megrendelőnek, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. 
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4. A díjkorrekció mértéke nem lehet magasabb a Megrendelő részére benyújtott tájékoztatót 

megelőző 12 hónapra vetített hivatalos KSH árindex mértékénél 

 

5. Az egységnyi díjtételek magukban foglalják az adott mennyiségre vonatkozó begyűjtési és 

szállítási feladat, valamint a jelen szerződés III.1. pontja szerinti Korm. rendeletben 

meghatározott járulékos feladatok ellátásához szükséges valamennyi felmerülő költséget, 

kivéve a tárolóedények bérleti díjának tételeit és a többlethulladék kezeléséhez igénybe 

vehető zsákok egységnyi díjtételeit. A közszolgáltatás teljes díja az adott ingatlanon 

rendszeresített edényzetre vonatkozó egységnyi díjtételek és a díjfizetési időszakban 

elvégzett ürítések számának szorzata, valamint a tárolóedények díjfizetési időszakra 

vonatkozó bérleti díja. 

 

6. Polgármesteri Hivatal lakcímnyilvántartása alapján 60 év feletti egyedülálló önálló háztartást 

vezető nyugdíjas zsákkal is igénybe veheti a hulladékszállítást.  

 

7. A lakossági díjbeszedésre utólag, legalább 3. havonta kerül sor. A fizetési határidő kezdete az 

adott (negyedév) beszedési időszak utolsó napja. Vállalkozó gondoskodik a közszolgáltatás 

díjának beszedéséről úgy, hogy az ingatlantulajdonosok részére legalább 3 havi 

rendszerességgel, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelve számlát 

bocsát ki a közszolgáltatás ellenértékéről és biztosítja, hogy az ingatlantulajdonos csekken, 

vagy elektronikus banki szolgáltatáson keresztül fizethesse meg az igénybe vett 

közszolgáltatás ellenértékét. 

 

8. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését előre kérheti abban az esetben, ha az 

ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamig nem kívánja használni. Ezt írásos, vagy az 

ügyfélszolgálaton személyes bejelentés útján jelzi a Vállalkozónak. A szüneteltetés 

időtartamára az ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. 

 

9. A Felek a keletkező, igazolt díjhátralékok adók módjára történő behajtása érdekében 

kölcsönösen együttműködnek a Hgt. 26. §-ában  foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Az 

igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárásra a Hgt. 26. §-a az irányadó.  

 

10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott, a települési szilárd hulladékok 

kezelésének feladataihoz tartozó alábbi tevékenységek ellátása a Közszolgáltató feladata és 

kizárólagos joga: 

a. gyűjtő pontról, és házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, 

b. begyűjtött hulladékok kijelölt hulladékkezelőben történő előkezelése, kezelése, 

ártalmatlanítása, 

 

V. A szerződés időbeli hatálya, megszűnése,  

felmondása 

 

1. Jelen szerződés a Felek együttes aláírásával lép életbe. 
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2. A Felek a jelen szerződést 2013. január l.-től 18 hónap határozott időtartamra kötik. A 

szerződés meghosszabbítható 12 havi opciós lehetőséggel, melynek igénybevételéről a 

Képviselő-testület dönt. 

 

3. Jelen szerződés automatikusan megszűnik: 

a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával; 

b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 

 

4.  A szolgáltatási szerződés az alábbi esetben azonnali hatállyal felmondható  

 

A. Megrendelő részéről: 

1. ha a Szolgáltató a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá 

vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a 

bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; 

2. ha a Szolgáltató a szerződésben megállapított kötelezettségét – neki felróhatóan 

súlyosan megsértette. 

 

B. Szolgáltató részéről: 

ha a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti, és ezzel a 

Szolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését. 

 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

1. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás következményei alól, ha bizonyítják, 

hogy a szerződésszegés a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy, 

hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény 

felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul 

értesíteni köteles. Az értesítés elmaradásából eredő következményekért felelősséggel 

tartozik. Vis maior alatt jelen szerződés vonatkozásában az olyan, mindkét fél érdekkörén 

kívül felmerülő események értendők, amelyek előre nem láthatók, és amelyekkel a 

leggondosabb előrelátás esetén sem kell számolni. így pl. a szerződésszerű teljesítést 

alapvetően befolyásoló elemi csapás, földcsuszamlás, villámcsapás, földrengés, robbanás, 

robbantás, áradás, járvány, sztrájk, háború, stb. 

 

2. Akadályoztatás: ha a Vállalkozó szolgáltatását - a V.l. ponton kívüli okból - nem tudja 

elvégezni, úgy - eseti jelleggel - a közszolgáltatás elvégzése érdekében saját maga költségére 

köteles helyettesítéséről gondoskodni arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes 

útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási 

napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíteni köteles az Önkormányzatot. 

Ez esetben Önkormányzat jogosult a szolgáltató költségére helyettesről gondoskodni, és az 

ezzel kapcsolatban felmerült kárát és költségeit Közszolgáltatóval szemben érvényesíteni. 

Amennyiben a helyettesítés az Önkormányzat által sem volt megoldható, úgy a szolgáltató 

az elmaradt szállítást követő 5 naptári napon belül a hulladékot köteles elszállítani. 
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3. Szerződésmódosítás: ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott 

jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az 

valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó 

akarattal a szerződést módosíthatják. 

 

4. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

bármilyen jogszabály változása következtében jelen közszolgáltatási szerződés módosítása 

válik indokolttá a szerződés határozott ideje alatt, akkor a jogszabályi változás hatályba 

lépésétől számított 90 napon belül Felek a közszolgáltatási szerződést - a jogszabályi 

változással érintett részben - módosítják. 

 

5. Elszámolás: szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely oknál fogva 

történő megszűnése esetén Vállalkozó a szerződés megszűnését megelőzően elvégzett 

szolgáltatási díjának érvényesítésére jogosult . 

 

6. Szerződésszegés: amennyiben a szolgáltató a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét 

megszegi és a Megrendelő erre irányuló felszólításában meghatározott időpontig nem 

orvosolja, úgy köteles kötbért megfizetni, mely mértéke az elmaradt szolgáltatás nettó 

díjának 10 %/nap.  

 

 

VII. Záró rendelkezések 

 

1. A Felek a jelen szerződés kapcsán felmerült - a szerződésben külön nem szabályozott - 

költségeket saját maguk viselik. 

2. A jelen szerződéshez kapcsolódó mindennemű nyilatkozatot írásban, utólag igazolható módon 

(fax, tértivevényes levél, e-mail) kell megtenni. Amennyiben valamelyik fél elérhetősége 

megváltozik, úgy a változástól számított 48 órán belül köteles erről a másik felet írásban és 

szóban egyaránt értesíteni. 

3. Jelen szerződés valamely rendelkezésének hatálytalansága, érvénytelensége vagy 

végrehajthatatlansága nem érinti az összes többi rendelkezés hatályát, érvényességét és 

végrehajthatóságát. 

4. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott olyan 

információkat, adatokat, melyek az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint nem minősülnek 

nyilvános adatnak, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (2) és 

(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően üzleti titoknak minősülnek, bizalmasan kezelik. 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Hgt., illetve 

annak végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezései, továbbá a Kbt. megfelelően 

irányadóak. 
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6. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat elsősorban 

békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek 

hatáskörtől függően kikötik a Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességé 

7. Felek képviselői a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírják. A jelen szerződést aláíró képviselők kijelentik, hogy a jelen 

szerződésben foglalt megállapodás megkötésére teljes felhatalmazással rendelkeznek, a jelen 

szerződésben foglalt jognyilatkozatuk és a szerződés érvényessége nincs 3. személy vagy 

testület jóváhagyásához kötve, illetve hogy ezen testület vagy személy a jóváhagyását 

megadta. 

8. A jelen szerződés 6 eredeti példányban került aláírásra. 

 

 

Budakalász, 2012. december  

 

 

 

  Megrendelő nevében:      Szolgáltató nevében: 

    Rogán László     Molnár Lászlóné vezérigazgató  

    Polgármester     Gíber Erzsébet vezérigazgató 
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1.sz. melléklet 

Járatterv 
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2.sz. melléklet 

 

Szelektív hulladékgyűjtő helyszínek Budakalászon:  

 

1. Hulladékgyűjtő pont (Klinger Henrik u. Hrsz: 1291/25volt Lenfonó gyár területe) 

2. Háhozmenő rendszerben a lakosságtól, minden hónap utolsó hétfőjén,  átlátszó zsákban 

kirakott szelektíven gyűjtött hulladék, kötegelt vagy dobozolt papír hulladék elszállítása  

 

A hulladékgyűjtő jármű járatterve:  

Műanyag:  heti …. nap  ………………. 

Üveg: heti ….nap ………….., 

Papír: heti …….nap ……… 

 

A Hulladékgyűjtő ponton szelektíven  gyűjthető hulladékok: 

szilárd települési hulladék hasznosítható (EWC 15 és 20 főcsoport hulladékai) összetevőin belül 

(szelektív hulladékok): műanyag, papír, üveg alumínium, fém 

· lakosságnál keletkező 1 m3-t nem meghaladó építési, bontási hulladékok (EWC 17 főcsoport 

hulladékai),melynek átvételi ára:    ……………Ft,- /m3 + ÁFA 

 

Hulladékgyűjtő pont: 

 a szolgáltató biztosítja: 

4 db 4,5 m3-es zárt konténer ( hulladék ürítés szükség szerint) 

7 m3-es konténer: 1 db.(zöld hulladék ürítés szükség szerint) 

6 m3/hó építési és egyéb illegális hulladék elszállítására, ártalmatlanítására 

a önkormányzat biztosítja: 

1,1 m³-es zárt konténerek (gyűjtőedények) (települési hulladék hasznosítható összetevői 

tárolására szolgál) 
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3.sz. melléklet 

 

Többlet hulladék elszállítására a következő helyeken történik a ………….feliratú zsák árusítása: 

(javaslatunk ) 

 ………………………………….. 

 ………………………………… 

 …………………………………. 

 Budakalász, Hulladékgyűjtő pont (Klinger Henrik u Hrsz: 1291/25) 
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4.sz. melléklet 

 

Az alábbi EWC 200307 kódszámú hulladékok gyűjthetőek be a lomtalanítás során: 

- bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok) 

- fából készült használati tárgyak, amelyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a 

gyűjtőedénybe 

- szőnyegek, textil, ruhanemű 

- műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék 

- nagydarabos műanyagjátékok 

 

Kifejezetten nem tartoznak a lomtalanítás körébe az alábbi hulladékok: 

- vegyes települési szilárd hulladék 

- tehergépjármű, munkagép, és a személygépkocsi gumiabroncsok 

- zöldhulladék 

- háztartási elektronikai hulladék 

- veszélyes hulladékok (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, akkumulátorok, elemek) 

- építési törmelékek, bontásból származó anyagok 

- szelektíven gyűjthető papír, műanyag és üveg hulladékok 
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Az előterjesztés 2.sz. melléklete 
 

A Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………./2012.(XII.28.) számú 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  
 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII.tv.2.§-ában, továbbá a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi III. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében 
eljárva következőket rendeli el: 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§  
(1) Budakalász Város Önkormányzata a települési szilárd hulladék összegyűjtésről, elhelyezésről 
valamint ártalommentes elhelyezéséről kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed Budakalászi Város közigazgatási területén lévő valamennyi 
ingatlan tulajdonosára, használójára (továbbiakban ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy 
természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, továbbá valamennyi 
gazdálkodó szervezetre – akár termék előállítója, vagy forgalmazója – melynek tevékenysége 
során települési hulladék képződik.  
 
 

2.§ 
E rendelet alkalmazásában. 
(1)Települési szilárd hulladék: 

a)  a háztartási hulladék,  
            b) a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék.  

     c) a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 
vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minõsülõ szilárd hulladék, amely a 
háztartási hulladékkal együtt kezelhetõ 

 
 
 (2) Háztartási szilárd hulladék:   
a) Lakásokban , lakás, üdülés, pihenés céljára szolgáló egyéb helyiségekben, lakóházak közös 
használatára szolgáló helyiségeiben a rendeltetésszerű használat során keletkező, veszélyesnek 
nem minősülő hulladék (pl. salak, rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, üveg, papír, 
konyhai hulladék stb.) 
 
b) Kerti, gazdasági tevékenységből származó hulladék, amennyiben annak mennyisége nem 
haladja meg szállítási alkalmanként az egy darab fedett szabvány 120 literes gyűjtő edény 
térfogatát és súlya nem több 50 kg-nál. 
 
(3) Nem minősül háztartási szilárd hulladéknak különösen   
 az emberi ürülék , az állati hulladék és trágya, 
 a jég, hó és sár, 
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 az épület megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó nagyobb - 20 kg-on felüli 
- mennyiségű anyag, 

 folyékony tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, 
 mindazon tárgy vagy hulladék, amelynek elhelyezése - terjedelménél fogva - a szemétgyűjtő 

edényekben nem lehetséges. 
 
 
(4) Egyéb szilárd hulladék: 
 
a) lakásokban , lakás, üdülés, pihenés céljára szolgáló egyéb helyiségekben , lakóházak közös 

használatra szolgáló helyiségeiben nem rendeltetésszerű használat során felhalmozódó szilárd 
hulladék (pl. nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, bútordarab, háztartási 
berendezés, készülék, 20 kg-on felüli építési törmelék, föld stb.) 

 
b) Kerti, gazdasági, kisipari ill. kiskereskedelmi tevékenységből származó hulladék, amennyiben 

annak mennyisége meghaladja szállítási alkalmanként az egy darab fedett szabvány 120 
literes gyűjtő edény térfogatát és súlya nem több 50 kg-nál. 

 
(5) Szolgáltató: Budakalász Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak 
megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot 
szerzett vállalkozás - jelen rendeletben nevesített - jogi személy. 
 
(6) A szolgáltatást ellátó vállalkozás : 2013.január 1-től 18 hónap határozott időtartamig az 
AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt 
 
 
 (7) Igénybe vevő: Budakalász szemétszállításba aktívan bekapcsolt helyi közszolgáltatással 
ellátott övezetében lévő ingatlan tulajdonosa, használója, amely ingatlanról a hulladék 
keletkezik. 
 
(8) Gyűjtőedény: települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató 
járművéhez rendszeresített, a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett űrtartalmú szabványos 
gyűjtőtartály. 
 
(9) Közszolgáltatási díj: az önkormányzat rendeletében meghatározott, a rendelet hatálya alá 
tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben 
meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj. 
 
(10) Lakossági szelektív begyűjtés: a jogszabályban meghatározott települési szilárd hulladék 
egyes összetevőinek  az újrafeldolgozás, a visszanyerés vagy az energetikai hasznosítás 
érdekében végzett elkülönített(szelektív) begyűjtése, amelyet a Közszolgáltató végez. 
 
(11) Házhoz menő szelektív gyűjtés: A szolgáltató a kommunális hulladék gyűjtéséhez 
hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, valamint a zöld hulladék) 
közvetlenül az igénybe vevőktől gyűjti be, adott rendszerességgel az ingatlanok elől. 
 
 
(12) Rugalmas lomtalanítás: A lomtalanítás keretében a háztartásoknál keletkezett nagydarabos 
hulladékok elszállításáról gondoskodik Szolgáltató. A lomtalanítás nem egyszerre történik az 
egész településen, hanem egyénileg kérhető a kommunális hulladékszállítással azonos napra. 
Igénybe vevő és a Szolgáltató által előre egyeztetett időpontban kerül sor a lomtalanításra. 
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(13) Hulladékgyűjtő pont: közterületről begyűjtött települési szilárd hulladék, az elkülönítetten 
(szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására 
szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. 
 
 
(14) A hulladékkezelési közszolgáltatás:  
A települési szilárd, szelektíven gyűjtött, zöld-, és veszélyes hulladék begyűjtése, elszállítása, 
ártalmatlanítása, illetőleg lomtalanítás 
 
 

Közszolgáltatás rendje és módja, 
a közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai, kötelessége 

 
3.§ 

 
(1) A közszolgáltatás ellátásának módja szerint a következő területeket különböztetjük meg: 
 
a) belterületi szemétszállításba bekapcsolt övezet: 
Keskeny utca - Barát patak - Holló utca - Kőbányai út - Klisovác utca - Erdőhát utca - Dombhát 
utca - Domb utca - Pomázi út - Zrínyi utca - Ország út - Szentendrei út - József Attila utca - 
Tanító utca - Sport utca – Vasút sor és a Budai út által körül határolt településrész. 
 
b) Duna parti üdülő övezet: Márna u,- Duna-sétány,- Barát patak,- Gátőr u,- Kedves u,- Gát u 
által határolt terület. 
 
c) egyéb külterületi övezet 
 
(2) A közszolgáltatást szolgáltató heti egy alkalommal látja el. 
 

4.§ 
 
 (1) Budakalász szemétszállításba bekapcsolt övezetének igénybe vevői (az ingatlan tulajdonosa, 
használója) kötelesek az ingatlanukon képződő háztartási szilárd hulladék gyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást igénybe venni.  

(2) Budakalász közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezet akkor köteles a 
közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett 
települési hulladékának kezeléséről 

a.)  A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 13.§.-ában foglaltaknak 
megfelelően nem gondoskodik, vagy 

b.)  Ha a Budakalászon közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a 
környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezeti szempontból lényegesen 
kedvezőbb megoldással történik, mint a 2000. évi XLIII. tv. 13.§.-ában rögzítettek 
szerinti hulladékkezelés. A környezetvédelmi eljárást annak a gazdálkodó szervezetnek 
kell kezdeményezni, amely egyébként köteles a közszolgáltatás igénybevételére. A 
jogerős engedély megszerzéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 

 
c.)     A mentességet élvező gazdálkodó szervezet az Önkormányzat felé írásban köteles igazolni, 

hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak. 
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(3) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a 

közszolgáltatást igénybe vevõ ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie. Az 
ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt 
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követõen pedig az új tulajdonos köteles 
megfizetni. 

 
(4) A Közszolgáltató minden év november 15-ig a következő évre vonatkozóan 

kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos 
költségeinek - költségelemzéssel alátámasztott, a képviselõ- testület  által elismert és 
műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének függvényében. 

 
(5) A közszolgáltatás díjában jelenik meg az e rendelet szerint heti rendszerességgel végzett a 

lakóingatlanoknál szabványos hulladéktároló edényekben elhelyezett és a közterületre 
kihelyezett települési szilárd hulladékok begyűjtése és a hulladékkezelő létesítménybe 
elszállítása, valamint a  szelektív hulladékgyűjtés (újrahasznosítható hulladékok, zöld-, és 
veszélyes-hulladék) begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása illetőleg lomtalanítás 
lebonyolítása. A díj magában foglalja még az intézményi 1100 literes  4,5m3 -es, 6m3-es 
7m3-es konténeres tárolók bérletének, mosásának, tisztításának, cseréjének költségeit is. 

 
(6) Az igénybe vevőtől  mindenhol a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 

díjat negyedévente utólag, – számla ellenében – jogosult a közszolgáltató beszedni. A 
lakossági szolgáltatást igénybevevők felé a számlázás közvetlenül történik. Az igénybe vevő 
csekken, vagy elektronikus banki szolgáltatáson keresztül fizetheti meg az igénybe vett 
közszolgáltatás ellenértékét. Az Önkormányzat és intézményei által igénybevett 
szolgáltatásért a díjat: a Közszolgáltató havi bontásban számlázza.  

 
(7)  A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétõl számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. 

A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot 
érvényesíthet. 

 
 

5.§ 
 
Budakalász azon közterületein (út, utca, köz stb.) ahol a szolgáltató legkisebb hulladékszállító 
járműve nem fér el az igénybe vevők kötelesek a szolgáltató egyedi jelölésével jelölt 
köztisztasági zsákokat vagy a saját gyűjtőedényeket hulladékszállítás napján a legközelebbi 
olyan utcába kihelyezni  ahol a gyűjtőjármű közlekedik. 
 

A közszolgáltatás résztvevőinek egyéb jogai és kötelezettségei 
 

6.§ 
 
(1) Igénybe vevő köteles: 
 
a) a helyi közszolgáltatást igénybe venni, jelen rendeletben meghatározott Szolgáltatóval a 
közszolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötni. 
 
b) a helyi rendeletben megállapított hulladékdíjat a közüzemi szerződés alapján Szolgáltató 
részére megfizetni. 
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c), az általa használt gyűjtőedényeket vagy a szolgáltató egyedi jelölésével jelölt köztisztasági 
zsákokat a szemétszállításra kijelölt napon az ingatlan elé kihelyezni úgy, hogy az a gyalogos és 
a közúti forgalmat ne akadályozza, ürítés után pedig köteles az edényt az ingatlan területére 
visszavinni. 
 
d) az általa használt gyűjtőedényeket tisztán tartani, szükség szerint kimosni, fertőtleníteni. 
 
e) a bomlásra hajlamos hulladékot műanyagba csomagolni a gyűjtőedénybe történő elhelyezés 
előtt. 
 
f) a háztartási szilárd hulladéknak nem minősülő egyéb hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról 
és ártalommentes elhelyezéséről - saját költségén egyéb módon - , gondoskodni, ezen 
hulladékokat a gyűjtőedénybe elhelyezni tilos.  

 
g) biztosítani a szolgáltatásnak megfelelő olyan hulladékgyűjtő edényt amellyel az ingatlanán 
keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között a környezet szennyezése nélkül 
megoldható. A gyűjtőedény számának meghatározásánál minimum 4 liter/fő/nap keletkező 
hulladékmennyiséget vélelmezni kell.. Az alkalmazható gyűjtőedény típusait a 1. sz. melléklet 
tartalmazza.  
 
h) igénybe venni a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladék alkalmi gyűjtésére a 
szolgáltató által rendszeresített műanyagzsákot, mely csak a szerződött mennyiségen felül 
keletkező hulladék elszállítására vonatkozik 
 
i) elvégezni a gyűjtőedények karbantartását, felújítását, szükség szerinti cseréjét. 
 
j) a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik 
 
k) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék 
mások életét testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a Budakalász 
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja  
 
l) az ingatlanán keletkező hulladék alacsony szinten tartására. Ennek érdekében törekednie kell 
arra, hogy feleslegesen hulladékot ne bocsásson ki, valamint a települési szilárd hulladék 
szelektív szétválogatására 
 
m) eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a 
Hgt. és a 164/2003. (X.18) kormányrendelet szabályai szerint. 
 
n) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési szilárd 
hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt 
hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 
 
(2) Igénybevevő jogai: 
a) Az ingatlantulajdonost nem terhelik a 6.§ 1 bekezdésében foglalt kötelezettségek az olyan 

beépítetlen ingatlana  tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd 
hulladék nincs vagy nem keletkezik. 

b) Polgármesteri Hivatal lakcímnyilvántartása alapján önálló háztartást vezető 60 év feletti 
nyugdíjasok – közszolgáltatási szerződés megkötése esetén-  26db/fő/év a Közszolgáltató 
emblémájával ellátott zsákkal is igénybe veheti a hulladékszállítást. A zsák ára tartalmazza a 
hulladék begyűjtésének és az ártalmatlanító-helyre történő elszállításának, valamint a benne 
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lévő hulladék kezelésének, a zsák előállításának, forgalmazásának költségeit. Polgármesteri 
Hivatal lakcímnyilvántartása alapján 60 év feletti egyedülálló önálló háztartást vezető 
nyugdíjas zsákkal is igénybe veheti a hulladékszállítást. 

 
 
c) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 

folyamatosan 30 napot meghaladó időtartamig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem 
keletkezik.  A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos előre (minimum 5 
munkanap) írásos, vagy az ügyfélszolgálaton személyes bejelentés útján jelzi a 
Vállalkozónak. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési 
kötelezettség alól. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az 
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenti. 

 
d) Az ingatlantulajdonos az időszakosan használt (pl. üdülő-) ingatlanok esetében a 

közszolgáltatási díjat a használat időtartamával arányosan fizetheti, ez az időtartam 
legfeljebb 6 hónap. 

 
e) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles. 

 
f) Az ingatlantulajdonos jogosult, illetve köteles eleget tenni a hulladék szelektív gyűjtésére 

vonatkozó előírásoknak. 
 
g) Az ingatlantulajdonos a szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékának elhelyezéséről a 

közszolgáltatáson kívül is gondoskodhat, azt más - erre feljogosított - hulladékkezelőnek 
történő átadással is teljesítheti. 

 
 

7.§ 
 

(1) A szolgáltató kötelezettsége:  
 

 az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, 
valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére 
köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól 
 
  a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött 
háztartási hulladék és szelektív hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és 
elszállítása, 
 
  b) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett hulladékgyűjtő pontról, továbbá a 
Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, 
vagy más eszközben szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése,  
 
c) évi egy alkalommal, alkalmanként maximum 6 m3 mennyiségben a Közszolgáltató által erre a 

célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére 

bocsátott nagy darabos, rugalmas lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék 

begyűjtésére és elszállítására külön térítésmentesen.  A lomtalanítás során Közszolgáltató 

kizárólag a jelen rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott típusú - lomhulladékként definiált - 

hulladékokat gyűjtheti be. 
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  d) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi 
megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása, 
 
  e) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban történő 
évi egyszeri összegyűjtése és elszállítása lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akciót rendezni  
 
  f) március 31– és november 30 között kéthetente szolgáltató által térítésmentesen biztosított 24 
db/év mennyiségű 120literes zsákkal a zöldhulladék begyűjtésére, kezelésére (házhozmenő 
rendszerben).  
 
g) a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfák 
összegyűjtését elvégezni. 

 
 h) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló hulladéklerakó 
üzemeltetése, 
 
i) a  szelektíven begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő 
átadása, 
 
j) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintű jogszabályokban 
foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása. 
 
k) a helyi közszolgáltatást igénybe vevőkkel a közszolgáltatásra vonatkozó közüzemi szerződést 
megkötni. 
 
l) a helyi rendeletben megállapított hulladék díjat a közüzemi szerződés alapján beszedni. 
 
m) a tulajdonában, birtokában lévő konténeres tárolókat tisztán tartani, szükség szerint kimosni, 
fertőtleníteni. 
 

8.§ 
 
a)  A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, 
gyűjtőedényzet ürítését oly módon végezni, hogy az az ingatlantulajdonosok nyugalmát 
szükségtelenül ne zavarja Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával 
köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a 
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. A 
közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni, és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani. 
 
b) szolgáltató gondoskodik arról, hogy az ingatlantulajdonosok (fogyasztók) közszolgáltatással 

kapcsolatos ügyintézési feladatokat legalább havonta egy alkalommal a Budakalászon, az 

önkormányzattal egyeztetve intézhessék. A fentiek mellett a szolgáltató köteles az 

ingatlantulajdonosok tájékoztatására, esetleges panaszaik felvételére munkanapokon telefonos 

elérhetőséggel és elektronikus postacímmel rendelkező ügyfélszolgálatot biztosítani. szolgáltató 

köteles a fogyasztók bejelentéseinek megfelelő kezeléséről gondoskodni, az ingatlan 

tulajdonosainak panaszáról írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, azt nyilvántartani, és azt a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidőn belül kivizsgálni, és megválaszolni. A vizsgálat, 
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és a panasz érdemi elbírálásának eredményéről a panaszost igazolható módon a 

fogyasztóvédelmi szabályok figyelembevételével tájékoztatni köteles. 

 
 
c) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan valamint az abban bekövetkező változásokról az 
igénybe vevőket folyamatosan tájékoztatni. A lakossági hulladék és a szelektív hulladék 
begyűjtéssel és a kapcsolatosan az ürítések helyszínét, napját és az esetleges módosításokat 
(továbbiakban: járatterv) az önkormányzat lapjában és szórólapon, évenként egyszer közzé kell 
tenni. A járatterv változása esetén a változás előtt 30 naptári nappal a Szolgáltató köteles az 
Önkormányzatot levélben tájékoztatni, valamint a lakosságot az önkormányzat lapjában és 
szórólapon tájékoztatni.  
 
d) A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében köteles a rendszeresített 
gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett részére 
biztosítani 
 

Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére 
 

9.§ 
 
(1) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy  munkaszüneti 
napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a 
következõ munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a 
Közszolgáltató által megjelölt idõpontban, de ebben az esetben sem telhet el az utolsó 
hulladékszállítástól 5 naptári napnál több idő.  
  
(2) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre 
csak a következõ szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhetõ díj ellenében a közszolgáltatótól.  
 
(3) Ha a hulladékot, a lakossági veszélyes hulladékot, vagy a lomokat Közszolgáltató a szállítási 
napon, vagy az elõzetesen meghirdetett idõpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás 
kimaradása nem az ingatlantulajdonosok hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles 
többletdíjazás igénye nélkül helyettesítõ megoldásról gondoskodni. Az új idõpontról a lakosságot 
tájékoztatni kell.  
 
(4) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint 
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.   
 
(5) A Közszolgáltató köteles a képviselő testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente 
részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves 
értékeléséhez. 
 
(6) A szolgáltató kötelessége az üzemeltetés- külön jogszabályokban meghatározott személyi és 
tárgyi feltételeinek biztosítása: 

a) garantálja az üzemeltetés tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontok alapján 
történő ellátását, 

b) a tevékenységnek megfelelő környezetvédelmi engedélyek beszerzését, 
c) megfelelő – külön jogszabályokban meghatározott – mértékű biztosíték, garancia 

biztosítását. 
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(7) A szolgáltató tevékenységét akkor végezheti ha az (6) bekezdésben megfogalmazott 
feltételek teljesülése esetén a tevékenység végzésére a Budakalász Város Önkormányzatával 
szerződést kötött. 
 

10.§ 
 
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékkezelési 
közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt vehet 
igénybe Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének egyetértésével.  
 
(2) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett 
hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is 
folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, 
elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet 
finanszírozni. 
 
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a    
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény ( továbbiakban: Hgt.)23.§ g./ pontja 
alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. 
A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető. 
 
(4) A szolgáltató kezeli és az önkormányzattól igényelheti a közszolgáltatás elvégzéséhez 
szükséges következő személyes adatokat: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, 
születési helye és ideje, anyja neve. 
 
(5) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az 
adatok biztonságáról. 
Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra 
hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
 
(6) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos  
(illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult) azonosítására, a közüzemi szerződés 
teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra, 
számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel. 
 
(7) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára. 
 
 

Nem rendszeres közszolgáltatások 

 
11.§ 

 
(1) Lomtalanítás 
 
a) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a 

Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön 
díj felszámítása nélkül – rugalmas rendszerben gondoskodik. Lebonyolításáról és 
megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató 
gondoskodik.  
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b)A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék 
elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási 
szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, 
biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki. 
 
c) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól 
megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset 
vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 

       (2) Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása  
 

a)  A háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a települési 
szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék átvételére 
feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az egyes veszélyes hulladékoknak a többi 
hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni. 

 
b) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok évente egyszeri gyűjtéséről  és 

szállításáról a közszolgáltató – a feladat ellátására  jogosult szolgáltató bevonásával- külön 
díj felszámítása nélkül lakossági veszélyes hulladékgyűjtési  akció keretében gondoskodik. 
Az ártalmatlanítás költségei a közszolgáltatót terhelik. 

 
c) A veszélyes hulladékgyűjtés időpontjáról a polgármester és a közszolgáltató évente 

állapodik meg. A lakosságot a veszélyes hulladék gyűjtésének időpontjáról az önkormányzat 
értesíti, valamint részt vesz az akció lebonyolításában és megszervezésében. 

 
(3) Zöldhulladék hulladékok gyűjtése és szállítása  
 
a) Közszolgáltató március 31– és november 30 között kéthetente a lakosságnál képződött kerti 

nyesedék, ágakat, falevelek és egyéb komposztálható növényi hulladék elszállítására köteles 
(házhozmenő rendszerben).A szerződött ingatlan tulajdonosoknak a  Szolgáltató 
térítésmentesen biztosított 24 db/év mennyiségű 120literes zsákkal a zöldhulladék begyűjtése. 
A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett zöldhulladék hulladékok 
gyűjtési szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. kerti kaparékra) nem terjed ki. 

b) A szolgáltatást igénybe vevő lakosság értesítést követően 3 hónapon belül veheti át a 
Hulladékgyűjtő ponton zöldhulladék gyűjtő zsákokat. Amennyiben az átvételi lehetőségével 
nem él a szolgáltatást igénybe vevő, úgy az Önkormányzat a fennmaradó zöldhulladékos 
zsákokkal szabadon rendelkezik, és szétoszthatja azok között akik a zsákokat határidőben 
átvették, annak érdekében, hogy a zöldhulladék megfelelő hasznosítása (komposztálása) 
megtörténhessen.  

 
 c) A lakosság értesítése a közszolgáltató feladata.  
 
d) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos 

forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól 
megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
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(4)Karácsonyfa gyűjtése 
 

A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett 
karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.  
 

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szabályok 
 

12. §  
 
 

(1) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, visszanyerésének 
elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a képviselő- testület a helyi 
feltételekhez igazodva teszi elérhetővé a hulladékok elkülönített, a hasznosítási 
lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének kombinált rendszerét. 

 
(2) A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésével, illetve begyűjtésével összefüggő 

tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az önkormányzat a Közszolgáltató 
közreműködésével biztosítja. 

 
 Az önkormányzat a szelektív hulladékgyűjtés bonyolítása érdekében a tulajdonát képező a 

hulladékgyűjtő pontot Közszolgáltatónak üzemeltetésre átadja, valamint népszerűsíti a 
Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék begyűjtést  

 
(3) Az önkormányzat a fentiekben foglalt kötelezettségeként a közszolgáltatási díjban biztosítja 

a Közszolgáltató részére a települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésével felmerülő 
indokolt költségek és ráfordítások megtérülését. 

(4) A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető, fehér és 
színes üveget, műanyag palackot és papírt a Közszolgáltató által működtetett hulladékgyűjtő 
ponton, valamint a „házhoz menő szelektív” szállítás napján az ingatlana előtt átlátszó  
hulladékgyűjtő zsákba a megfelelő műanyag, fém, társított italoskarton (Tetra-Pack) jogosult 
elhelyezni.  

(5) A papírhulladék (kartondobozok (lapítva), színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat, 
katalógus, prospektus, füzet, könyv, írógéppapír, papírzacskó kötegelve a zsák mellet 
elhelyezhető. A hulladékot a kijelölt helyen - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy 
kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.  

 
13.§ 

 
(1) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos a (4) bekezdésben meghatározott 

„házhoz menő szelektív” hulladékgyűjtési szolgáltatásért és a  hulladékgyűjtő pont igénybe 
vételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti az 
egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól. 

 
(2) A hulladékgyűjtő pont használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre 

történő szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik.  
 
(3) A (4) bekezdésben meghatározott szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló 

zsákok biztosításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.  
 
 
 



- 33 - 

(4)  A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezéséről és a hulladékgyűjtő pont használatának 
rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást adni az 
ingatlantulajdonosoknak. 

 
(5) A szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezelésről a Közszolgáltató gondoskodik. 

Az elkülönítetten begyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek 
előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő 
ponton elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és 
kezelését a közszolgáltató végzi.  

 
(6) Jogosult a közszolgáltató az így gyűjtött hulladék értékesítésére is. A szelektíven gyűjtött 

hulladék értékesítéséből befolyó tiszta bevételét a hulladékszállítási díj megállapítására 
vonatkozó javaslata során köteles díjcsökkentő tényezőként számításba venni. 

 
 

 
Záró rendelkezések 

 
14. § 

 
(1) A jelen rendeletben meghatározott hulladékkezelési tevékenység – a Hgt.-ben 
meghatározottak szerint – kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 
 
(2) Jelen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 
(3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Budakalász Nagyközség Önkormányzatának 

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 
többször módosított 8/2007.(II.21.) számú rendelete hatályát veszti. 

 
 
 Rogán László dr. Molnár Éva 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. december 28-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 2012. 

december …. napján megtörtént. 

 

dr. Molnár Éva 

jegyző 
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1. sz. melléklet a 8 /2007.  II.21. ) számú rendelethez 
Alkalmazható gyűjtőedény típusok: 
1) Szabványkuka 60 literes 
  120 literes 
  240 literes 
  1.100 literes bobr edény 
2) A szolgáltató egyedi jelölésével ellátott köztisztasági 120 literes zsák  
 
3) Egyéb olyan hulladék tárolására alkalmas tárgy, amelyet a Szolgáltató elfogad. 
 
 

2. sz. melléklet a ….. /2012. (XII.28. ) számú rendelethez  
 
„2013. évi díjak:  

Szerződhető 
hulladékmennyiség heti 

egyszeri ürítés 

Edényzet heti egyszeri 
ürítési díja 

 

Negyedéves díj 
 

 

Éves díj 
 
 

60 l-es edény 249,- Ft+Áfa 3.237, -Ft+Áfa 12.948, -Ft+Áfa  
120 l-es edény 377, -Ft+Áfa 4.901, -Ft+Áfa 19. 604, -Ft+Áfa 
240 l-es edény 1.175,- Ft+Áfa 15. 275, -Ft+Áfa 61.100, -Ft+Áfa 
1 100 l-es edény 3.845,- Ft+Áfa 49.985, -Ft+Áfa 199.940, -Ft+Áfa 
120 l-es zsák többlet 
hulladék elszállítására 

    350, -Ft+Áfa 
  
  

120 l-es zsák  többlet 
zöldhulladék 
elszállítására 

     350, -Ft.+Áfa 

A fenti díjak fedezetett nyújtanak a szelektíven gyűjtött, zöld-, és veszélyes hulladékbegyűjtése, 
elszállítása, ártalmatlanítása, illetőleg lomtalanítás zöldhulladék és szelektívhulladék  
lomtalanítás költségeire a jelen rendeletben részletezet műszaki tartalommal. 
 

Önkormányzati díjak 
- zöldhulladékok: 7 m3-es konténer 38.000 Ft+áfa/ürítés  
 - építési és egyéb illegális hulladék: 6 m3-es konténer 33.000 Ft+áfa/ürítés 
- közterületről begyűjtött települési szilárd hulladék: 4,5  m3-es zárt konténer 33.000 Ft+áfa/ürítés 
  

 
3. sz. melléklet a  …./2012. (XII.28.) számú rendelethez  

 
Szelektív hulladékgyűjtő pont helyszíne Budakalászon:  
 
 
Klinger Henrik u. Hrsz: 1291/25volt Lenfonó gyár területe 
 

 

Edényzet: 

4,5 m³-es konténerek (közterületről begyűjtött települési szilárd hulladék tárolására szolgál) 
6 m³-es konténerek (építési, bontási hulladék tárolására szolgál) 
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1,1 m³-es zárt konténerek (gyűjtőedények) (települési hulladék hasznosítható összetevői tárolására 
szolgál) 
7 m³-es konténerek (zöldhulladékok tárolására szolgál) 
 

A Hulladékgyűjtő ponton  szelektíven  gyűjthető hulladékok: 
• szilárd települési hulladék hasznosítható (EWC 15 és 20 főcsoport hulladékai) összetevőin 

belül (szelektív hulladékok): műanyag, papír, üveg, alumínium, fém 
• · lakosságnál keletkező 1 m3-t nem meghaladó építési, bontási hulladékok (EWC 17 főcsoport 

hulladékai). 

• lakosságnál normál életvitel során keletkező gumiabroncs (EWC 160103) 

• lakosságnál normál életvitel során keletkező sütő olaj: (EWC 200126) 

• lakosságnál normál életvitel során keletkező elektromos és elektronikai berendezések: 

(EWC 200135  200136) 

 

Hulladékgyűjtő pont: 
Nyitva tartás: 
 
Szerda           14 00 – 18 00 

Csütörtök      14 00 – 18 00 
Péntek           14 00 – 18 00 
Szombat          8 00 – 12 00 „ 

 

4. sz. melléklet a  …./2012. (XII.28.) számú rendelethez  

 

Az alábbi EWC 200307 kódszámú hulladékok gyűjthetőek be a lomtalanítás során: 

- bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok) 

- fából készült használati tárgyak, amelyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a 

gyűjtőedénybe 

- szőnyegek, textil, ruhanemű 

- műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék 

- nagydarabos műanyagjátékok 

 

Kifejezetten nem tartoznak a lomtalanítás körébe az alábbi hulladékok: 

- vegyes települési szilárd hulladék 

- tehergépjármű, munkagép, és a személygépkocsi gumiabroncsok 

- zöldhulladék 

- háztartási elektronikai hulladék 

- veszélyes hulladékok (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, akkumulátorok, 

elemek) 

- építési törmelékek, bontásból származó anyagok 

- szelektíven gyűjthető papír, műanyag és üveg hulladékok 

 

 

 

 



- 36 - 

Az előterjesztés 3.sz. melléklete 
 

SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről 
Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli: Rogán László 
polgármester), mint Megrendelő – a továbbiakban Megrendelő vagy Önkormányzat, 
 
másrészről 
AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (2800 Tatabánya II., Erdész u. "E".; Cégjegyzékszám: 11 10 001423 
Adószám: 11183525-2-11; képviseli: Molnár Lászlóné és Gíber Erzsébet), mint Közszolgáltató 
– a továbbiakban Szolgáltató vagy Közszolgáltató, 
(együttes elnevezés esetén: Szerződő Felek) között az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. A SZERZŐDŐ FELEK KIJELENTÉSEI 
 
A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése képviseleti szabályait, valamint 
harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti. 
 
A Közszolgáltató kijelenti, hogy a székhelye szerint illetékes cégbíróságon bejegyzett gazdasági 
társaság, a jelen szerződés megkötése képviseleti és cégszabályait, valamint harmadik 
személyekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti. 
A Közszolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges 
hatósági engedélyekkel, tárgyi, technikai és személyi feltételekkel rendelkezik.  
 
Felek kijelentik, hogy ezen szerződés azért jött létre, mert a Budakalász Város Önkormányzata 
által 17157/2012 iktatószámon indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződést 
megrendelőnek nem állt módjában a közbeszerzést véglegesen lezáró döntőbírósági határozatig 
megkötni. 
 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
A Megrendelő megrendeli, a Közszolgáltató elvállalja Budakalász Város közigazgatási területén 
keletkező lakossági szilárd kommunális hulladék heti egyszeri gyűjtését, szállítását és a 
Tatabányai Regionális Hulladékkezelő Telepen történő ártalmatlanítását valamint a lakossági 
szilárd kommunális hulladékon belül a papír és műanyag frakciók havi egy alkalommal, házhoz 
menő rendszerben történő szelektív gyűjtését.  
 
Szerződő felek a jelen Szerződés hatályba lépésének időpontjára figyelemmel rögzítik, hogy 
lakossági szilárd kommunális hulladék első gyűjtési napja 2013. január 4. napja. 
 
 

III. A HULLADÉK GYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA 
 
III.1. Hulladékszállítás 
 
A lakossági hulladék gyűjtése a Közszolgáltató tulajdonában lévő zárt rendszerű, öntömörítős 
járműparkkal, heti gyakorisággal házhoz menő begyűjtési rendszerben a Közszolgáltató által 
készített járatterv alapján történik. 
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A hulladéktároló edények mellé csak a Közszolgáltató által forgalmazott környezetbarát zsákban 
lehet hulladékot kitenni. Közszolgáltató egyéb hulladék elszállítására nem köteles. 
A lakosság szelektíven gyűjtött újrahasznosítható anyagait havonta egy alkalommal házhoz 
menő begyűjtési rendszerben gyűjti be Közszolgáltató. A papírt kötegelve, összekötve; a PET 
palackot, fóliát átlátszó zsákban összekötve kell a hulladéktároló mellé kitenni.  
 
Az indokoltan elmaradt szolgáltatás 24 órán belül pótlásra kerül, 24 órát meghaladó 
akadályoztatás esetén a Szolgáltató megoldási javaslatot tesz. Indokoltan elmaradhat a 
szolgáltatás az alábbi esetekben: 

 Járhatatlan utak (az átmeneti jegesedés következtében, illetve út- és közműépítés 
miatt); 

 
Amennyiben az adott területet legalább 7 napon keresztül nem lehet megközelíteni, a Szerződő 
Felek képviselői előzetes egyeztetés után kijelölik a hulladék begyűjtésére alkalmas területet. 

 
III.2. Hulladéklerakás 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy a hulladék lerakása a Tatabányai Regionális Hulladékkezelő 
Telepen történik. 

 
 

IV. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA 
 
Budakalász Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék 
gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása heti gyakorisággal történő szállítás esetén: 
 

2013. január1-től fizetendő átmeneti szolgáltatási díj: 
 
60 l edény heti gyakorisággal történő ürítési díja: 227,-Ft + ÁFA/db/ürítés 
120 l edény heti gyakorisággal történő ürítési díja: 341,-Ft + ÁFA/db/ürítés 
240 l edény heti gyakorisággal történő ürítési díja: 1 060,-Ft + ÁFA/db/ürítés 
1100 l edény heti gyakorisággal történő ürítési díja: 3 471,-Ft + ÁFA/db/ürítés 
4.5 m3-es zárt konténer ürítési díja: 32.000.-Ft+ÁFA/db/ürítés 
Zsák ára 316,- Ft + ÁFA/db 

 
A jelen szerződés szerint meghatározott közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást igénybe vevő 
lakosok illetve Önkormányzati intézmények kötelesek megfizetni a Közszolgáltató részére.  
 
 

V. KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGHATÁROZÁSA, SZÁMLÁZÁS,  
 
V.1.  Közszolgáltatási díj meghatározása és módosítása 
 
A díjak meghatározása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével történik. Jelen árak csak a 
végleges szolgáltatási szerződés megkötéséig vannak érvényben, és nem tartalmazzák a 
lomtalanítás, zöldhulladék gyűjtés és a lakossági veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás 
költségét.  
 
V.2. Számlázás, szolgáltatási díjak kiegyenlítése 
 
Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató a lakosságtól maga szedi be a közszolgáltatási 
díjat. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat valamint az Önkormányzati 
Intézmények (iskola, óvoda, közösségi ház) is külön-külön szerződik a Közszolgáltatóval.  
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Amennyiben az 1100 literes edény több fogyasztó közös rendelkezésére áll úgy, hogy az általuk 
használt mennyiségről külön elszámolást kérnek, akkor: 

 Közszolgáltató felé közösen elfogadott és aláírt megállapodást kell január végéig 
megküldeni. Az egyedi mennyiségek összege nem lehet kevesebb az edény 
térfogatánál. 

 Amennyiben a rész mennyiségekhez külön számlát igényelnek, akkor a számlázás 
költségét külön meg kell téríteni, mivel a díjtétel egy darab számla kezelését 
tartalmazza (számlázás díja: 100,- Ft + ÁFA). 

 
Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató az általa végzett tevékenységekről az egyedi 
számlákat utólag, a szolgáltatás teljesítése utáni hónapban postázza. A díjfizetés módját a 
lakosok dönthetik el. Nyilatkozat hiányában a díjfizetés csekken történik meg. 
 
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra. 
 
 

VI. KÖTELEZETTSÉGEK 
 
VI.1. A Közszolgáltató kötelezettségei 
 
a) A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására. 
b) A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak 

tulajdonjogát, és ettől az időponttól viseli a kárveszélyt. 
c) A Közszolgáltató köteles a hulladékot átvenni és a hatályos jogszabályoknak, illetve 

hatósági előírásoknak megfelelően elvégezni a hulladék ártalmatlanítását és elhelyezését 
a Tatabányai Regionális Hulladékkezelő Telepen. 

d) A lakosság hulladékszállítását a Közszolgáltató egyedi szerződésekben szabályozza, mely 
szerződéseken feltünteti a fogyasztói érdekérvényesítés lehetőségeit, az ügyfélszolgálatok 
elérhetőségeit. 

e) A Közszolgáltató a hulladék mennyiségéről számítógépes nyilvántartást vezet, és a 
jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen teljesíti. 

f) A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a begyűjtés során elszóródott hulladékot 
összetakarítja. 

g) Ha a hulladékgyűjtő edény igazoltan a Közszolgáltató hibájából rongálódik meg, a 
Szolgáltató kártérítésre, ill. az edény cseréjére köteles, amelyről nyilvántartást vezet. 

h) A Közszolgáltató nem köteles kiüríteni azt az edényt, amelyik: 
- ha nem a Szolgáltató hibájából sérült; 
- későn lett kihelyezve; 
- veszélyes hulladékot tartalmaz; 
- folyékony halmazállapotú hulladékot tartalmaz; 

 
 
VI.2. A Megrendelő kötelezettségei 
 

a) Megrendelő kötelezi magát, hogy minden információt a Közszolgáltató 
rendelkezésére bocsát, amely a szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához 
szükséges. E körben az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 
szerződés hatályba lépésével egyidejűleg átadja a Közszolgáltató részére 
térítésmentesen a hulladékszállításra vonatkozó azon adatokat tartalmazó listát, 
amelyek az egyedi szerződések megkötéséhez és hátralék kezeléséhez szükségesek, 
továbbá amelyből megállapítható, hogy mely háztartások kötelezettek a 
közszolgáltatás igénybevételére. 
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b) Megbízó kötelezettsége a lakosság kiértesítése, mely tájékoztatásban hangsúlyt fektet 
arra, hogy tudatosítsa a lakossággal azt a tényt, hogy a szerződés megkötésének 
elmulasztása vagy megtagadása nem mentesít a szolgáltatási díj megfizetése alól. 

c) A Megrendelő biztosítja a Közszolgáltató részére jelen szerződés II. pontjában 
meghatározott tevékenység végzésére jelen szerződés időtartamára a kizárólagos 
közszolgáltatási jogot. 

 
 

VII. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 
 
VII.1. A Szerződő Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a 
szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő a 
megrendelés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni. 

 
VII.2. Ha az érintett felek a vitát közvetlen tárgyalások útján nem tudják rendezni, Szentendrei 

Városi Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el. 
 
 

VIII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 
 
Jelen szerződés az 2013. január 1. napján lép hatályba és közbeszerzési eljárás végleges 
lezárásáig szól. 
 
Jelen szerződés automatikusan megszűnik: 
 
a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával; 
b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 
 
Jelen megbízás a Megbízó által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetén a 
Felek közös akaratával meghosszabbítható. 
 
 

IX. MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS 
 
A szolgáltatás megkezdésekor a Szolgáltató Szolgáltatási Naplót nyit meg az Önkormányzattal 
egyeztetett helyen. A teljesítés minőségét kifogásoló bejelentések ebben tehetők meg. Az 
elmaradt szolgáltatást a bejelentés után a Felek 24 órán belül közösen kivizsgálják és 
intézkednek annak pótlásáról. 
 
 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. A szerződés értelmezésére és jelen szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre 

vonatkozóan Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak. 
 
2. A Felek joghatályos nyilatkozatra felhatalmazott képviselői: Budakalász Város 

Önkormányzatának Polgármestere és az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt. Vezérigazgatói. 
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3. A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban (3 példány Megbízóé, 2 példány 
Közszolgáltatóé) jóváhagyólag írják alá. 

 
Budakalász, 2012. december . 
 
 
 

……………………………………….. 
Budakalász Város Önkormányzata  

Megrendelő 
Képviseletében: Rogán László 

polgármester 

……………………………………….. 
AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Zrt. 
Képviseletében:  

Molnár Lászlóné és Gíber Erzsébet 
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Az előterjesztés 4.sz. melléklete 
 

A Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………./2012.(XII.28.) számú 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  
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII.tv.2.§-ában, továbbá a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi III. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében 
eljárva következőket rendeli el: 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§  
(1) Budakalász Város Önkormányzata a települési szilárd hulladék összegyűjtésről, elhelyezésről 
valamint ártalommentes elhelyezéséről kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed Budakalászi Város közigazgatási területén lévő valamennyi 
ingatlan tulajdonosára, használójára (továbbiakban ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy 
természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, továbbá valamennyi 
gazdálkodó szervezetre – akár termék előállítója, vagy forgalmazója – melynek tevékenysége 
során települési hulladék képződik.  
 
 

2.§ 
E rendelet alkalmazásában. 
(1)Települési szilárd hulladék: 

a)  a háztartási hulladék,  
          b) a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék.  

     c) a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 
vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, amely a 
háztartási hulladékkal együtt kezelhetõ 

 
 (2) Háztartási szilárd hulladék:   
a) Lakásokban , lakás, üdülés, pihenés céljára szolgáló egyéb helyiségekben, lakóházak közös 
használatára szolgáló helyiségeiben a rendeltetésszerű használat során keletkező, veszélyesnek 
nem minősülő hulladék (pl. salak, rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, üveg, papír, 
konyhai hulladék stb.) 
 
b) Kerti, gazdasági tevékenységből származó hulladék, amennyiben annak mennyisége nem 
haladja meg szállítási alkalmanként az egy darab fedett szabvány 120 literes gyűjtő edény 
térfogatát és súlya nem több 50 kg-nál. 
 
(3) Nem minősül háztartási szilárd hulladéknak különösen   
 az emberi ürülék , az állati hulladék és trágya, 
 a jég, hó és sár, 
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 az épület megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó nagyobb - 20 kg-on felüli 
- mennyiségű anyag, 

 folyékony tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, 
 mindazon tárgy vagy hulladék, amelynek elhelyezése - terjedelménél fogva - a szemétgyűjtő 

edényekben nem lehetséges. 
 
 
(4) Egyéb szilárd hulladék: 
a) lakásokban , lakás, üdülés, pihenés céljára szolgáló egyéb helyiségekben , lakóházak közös 

használatra szolgáló helyiségeiben nem rendeltetésszerű használat során felhalmozódó szilárd 
hulladék (pl. nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, bútordarab, háztartási 
berendezés, készülék, 20 kg-on felüli építési törmelék, föld stb.) 

b) Kerti, gazdasági, kisipari ill. kiskereskedelmi tevékenységből származó hulladék, amennyiben 
annak mennyisége meghaladja szállítási alkalmanként az egy darab fedett szabvány 120 
literes gyűjtő edény térfogatát és súlya nem több 50 kg-nál. 

 
(5) Szolgáltató: Budakalász Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak 
megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot 
szerzett vállalkozás - jelen rendeletben nevesített - jogi személy. 
 
(6) A szolgáltatást ellátó vállalkozás: 2013.január 1-től a közbeszerzési eljárás végleges 
lezárásáig tartó határozott időtartamig az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt 
 
(7) Igénybe vevő: Budakalász szemétszállításba aktívan bekapcsolt helyi közszolgáltatással 
ellátott övezetében lévő ingatlan tulajdonosa, használója, amely ingatlanról a hulladék 
keletkezik. 
 
(8) Gyűjtőedény: települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató 
járművéhez rendszeresített, a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett űrtartalmú szabványos 
gyűjtőtartály. 
 
(9) Közszolgáltatási díj: az önkormányzat rendeletében meghatározott, a rendelet hatálya alá 
tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben 
meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj. 
 
(10) Lakossági szelektív begyűjtés: a jogszabályban meghatározott települési szilárd hulladék 
egyes összetevőinek  az újrafeldolgozás, a visszanyerés vagy az energetikai hasznosítás 
érdekében végzett elkülönített(szelektív) begyűjtése, amelyet a Közszolgáltató végez. 
 
(11) Házhoz menő szelektív gyűjtés: A szolgáltató a kommunális hulladék gyűjtéséhez 
hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, valamint a zöld hulladék) 
közvetlenül az igénybe vevőktől gyűjti be, adott rendszerességgel az ingatlanok elől. 
 
(12) Hulladékgyűjtő pont: közterületről begyűjtött települési szilárd hulladék, az elkülönítetten 
(szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására 
szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. 
 
(13) A hulladékkezelési közszolgáltatás:  
A települési szilárd, szelektíven gyűjtött, hulladék begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása. 
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Közszolgáltatás rendje és módja, 
a közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai, kötelessége 

 
3.§ 

 
(1)A közszolgáltatás ellátásának módja szerint a következő területeket különböztetjük meg: 
 
a) belterületi szemétszállításba bekapcsolt övezet: 
Keskeny utca - Barát patak - Holló utca - Kőbányai út - Klisovác utca - Erdőhát utca - Dombhát 
utca - Domb utca - Pomázi út - Zrínyi utca - Ország út - Szentendrei út - József Attila utca - 
Tanító utca - Sport utca – Vasút sor és a Budai út által körül határolt településrész. 
b) Duna parti üdülő övezet: Márna u,- Duna-sétány,- Barát patak,- Gátőr u,- Kedves u,- Gát u 
által határolt terület. 
c) egyéb külterületi övezet 
 
(2) A közszolgáltatást szolgáltató heti egy alkalommal látja el. 
 

4.§ 
 
(1) Budakalász szemétszállításba bekapcsolt övezetének igénybe vevői (az ingatlan tulajdonosa, 
használója) kötelesek az ingatlanukon képződő háztartási szilárd hulladék gyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást igénybe venni.  

(2) Budakalász közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezet akkor köteles a 
közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett 
települési hulladékának kezeléséről 

c.)  A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 13.§.-ában foglaltaknak 
megfelelően nem gondoskodik, vagy 

d.)  Ha a Budakalászon közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a 
környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezeti szempontból lényegesen 
kedvezőbb megoldással történik, mint a 2000. évi XLIII. tv. 13.§.-ában rögzítettek 
szerinti hulladékkezelés. A környezetvédelmi eljárást annak a gazdálkodó szervezetnek 
kell kezdeményezni, amely egyébként köteles a közszolgáltatás igénybevételére. A 
jogerős engedély megszerzéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 

 
c.)     A mentességet élvező gazdálkodó szervezet az Önkormányzat felé írásban köteles igazolni, 

hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak. 
 

(3) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a 
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie. 

 
(4) A közszolgáltatás díjában jelenik meg az e rendelet szerint heti rendszerességgel végzett a 

lakóingatlanoknál szabványos hulladéktároló edényekben elhelyezett és a közterületre 
kihelyezett települési szilárd hulladékok begyűjtése és a hulladékkezelő létesítménybe 
elszállítása, valamint a szelektív hulladékgyűjtés begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása. A 
díj magában foglalja még az intézményi 1100 literes 4,5m3 -es, 6m3-es 7m3-es konténeres 
tárolók bérletének költségeit is. 

 
(5) Az igénybe vevőtől mindenhol a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 

díjat  – számla ellenében – jogosult a közszolgáltató beszedni. A lakossági szolgáltatást 
igénybevevők felé a számlázás közvetlenül történik. A Közszolgáltató az általa végzett 
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tevékenységekről az egyedi számlákat utólag, a szolgáltatás teljesítése utáni hónapban 
postázza. A díjfizetés módját a lakosok dönthetik el. Nyilatkozat hiányában a díjfizetés 
csekken történik meg.  

 
(6) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétõl számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. 

A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot 
érvényesíthet. 

 
5.§ 

 
Budakalász azon közterületein (út, utca, köz stb.) ahol a szolgáltató legkisebb hulladékszállító 
járműve nem fér el az igénybe vevők kötelesek a szolgáltató egyedi jelölésével jelölt 
köztisztasági zsákokat vagy a saját gyűjtőedényeket hulladékszállítás napján a legközelebbi 
olyan utcába kihelyezni  ahol a gyűjtőjármű közlekedik. 
 
 

A közszolgáltatás résztvevőinek egyéb jogai és kötelezettségei 
 

6.§ 
 
(1) Igénybe vevő köteles: 
 
a) a helyi közszolgáltatást igénybe venni. 
 
b) a helyi rendeletben megállapított hulladékdíjat a Szolgáltató részére megfizetni. 
 
c), az általa használt gyűjtőedényeket vagy a szolgáltató egyedi jelölésével jelölt köztisztasági 
zsákokat a szemétszállításra kijelölt napon az ingatlan elé kihelyezni úgy, hogy az a gyalogos és 
a közúti forgalmat ne akadályozza, ürítés után pedig köteles az edényt az ingatlan területére 
visszavinni. 
 
d) az általa használt gyűjtőedényeket tisztán tartani, szükség szerint kimosni, fertőtleníteni. 
 
e) a bomlásra hajlamos hulladékot műanyagba csomagolni a gyűjtőedénybe történő elhelyezés 
előtt. 
 
f) a háztartási szilárd hulladéknak nem minősülő egyéb hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról 
és ártalommentes elhelyezéséről - saját költségén egyéb módon - , gondoskodni, ezen 
hulladékokat a gyűjtőedénybe elhelyezni tilos.  

 
g) biztosítani a szolgáltatásnak megfelelő olyan hulladékgyűjtő edényt amellyel az ingatlanán 
keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között a környezet szennyezése nélkül 
megoldható. A gyűjtőedény számának meghatározásánál minimum 4 liter/fő/nap keletkező 
hulladékmennyiséget vélelmezni kell.. Az alkalmazható gyűjtőedény típusait a 1. sz. melléklet 
tartalmazza.  
 
h) igénybe venni a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladék alkalmi gyűjtésére a 
szolgáltató által rendszeresített műanyagzsákot, mely csak a szerződött mennyiségen felül 
keletkező hulladék elszállítására vonatkozik 
 
i) elvégezni a gyűjtőedények karbantartását, felújítását, szükség szerinti cseréjét. 
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j) a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik 
 
k) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék 
mások életét testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a Budakalász 
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja  
 
l) az ingatlanán keletkező hulladék alacsony szinten tartására. Ennek érdekében törekednie kell 
arra, hogy feleslegesen hulladékot ne bocsásson ki, valamint a települési szilárd hulladék 
szelektív szétválogatására. 
 
m) eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a 
Hgt. és a 164/2003. (X.18) kormányrendelet szabályai szerint. 
 
n) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési szilárd 
hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt 
hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 
 
(4) Igénybevevő jogai: 
a) Az ingatlantulajdonost nem terhelik a 6.§ 1 bekezdésében foglalt kötelezettségek az olyan 

beépítetlen ingatlana  tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd 
hulladék nincs vagy nem keletkezik. 

 
b) Polgármesteri Hivatal lakcímnyilvántartása alapján önálló háztartást vezető 60 év feletti 

nyugdíjasok a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákkal is igénybe vehetik a 
hulladékszállítást. A zsák ára tartalmazza a hulladék begyűjtésének és az ártalmatlanító-
helyre történő elszállításának, valamint a benne lévő hulladék kezelésének, a zsák 
előállításának, forgalmazásának költségeit. 

 
c) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 

folyamatosan 30 napot meghaladó időtartamig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem 
keletkezik.  A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos előre (minimum 5 
munkanap) írásos, vagy az ügyfélszolgálaton személyes bejelentés útján jelzi a 
Vállalkozónak. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési 
kötelezettség alól. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az 
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenti. 
 

d) Az ingatlantulajdonos az időszakosan használt (pl. üdülő-) ingatlanok esetében a 
közszolgáltatási díjat a használat időtartamával arányosan fizetheti, a használati szezon 
időtartamát  alapul véve ez 6 hónap. 
 

e) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles. 

 
f) Az ingatlantulajdonos jogosult, illetve köteles eleget tenni a hulladék szelektív gyűjtésére 

vonatkozó előírásoknak. 
 
g) Az ingatlantulajdonos a szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékának elhelyezéséről a 

közszolgáltatáson kívül is gondoskodhat, azt más - erre feljogosított - hulladékkezelőnek 
történő átadással is teljesítheti. 
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7.§ 
 

A Szolgáltató kötelezettsége:  
 

 az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, 
valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére 
köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól 
 
  a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött 
háztartási hulladék és szelektív hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és 
elszállítása, 
 
 
  b) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi 
megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása, 
 
c) a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfák 
összegyűjtését elvégezni. 

 
 d) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló hulladéklerakó 
üzemeltetése, 
 
e) a  szelektíven begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő 
átadása, 
 
f) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintű jogszabályokban 
foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása. 
 
g) a helyi rendeletben megállapított hulladék díjat a beszedni. 
 
h)  A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, 
gyűjtőedényzet ürítését oly módon végezni, hogy az az ingatlantulajdonosok nyugalmát 
szükségtelenül ne zavarja Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával 
köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a 
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. A 
közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni, és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani. 
 
i) a szolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok tájékoztatására, esetleges panaszaik felvételére 

munkanapokon telefonos elérhetőséggel és elektronikus postacímmel rendelkező 

ügyfélszolgálatot biztosítani, továbbá köteles a fogyasztók bejelentéseinek megfelelő kezeléséről 

gondoskodni, az ingatlan tulajdonosainak panaszáról írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, azt 

nyilvántartani, és azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidőn belül kivizsgálni, és 

megválaszolni. A vizsgálat, és a panasz érdemi elbírálásának eredményéről a panaszost 

igazolható módon a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembevételével tájékoztatni köteles. 

 
k) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan valamint az abban bekövetkező változásokról az 
igénybe vevőket folyamatosan tájékoztatni. A járatterv változása esetén a változás előtt 30 
naptári nappal a Szolgáltató köteles az Önkormányzatot levélben tájékoztatni, valamint a 
lakosságot az önkormányzat lapjában és szórólapon tájékoztatni.  
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Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére  
 

8.§ 
 
 
(1) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy  munkaszüneti 
napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a 
következő munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a 
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, de ebben az esetben sem telhet el az utolsó 
hulladékszállítástól 5 naptári napnál több idő.  
  
(2) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre 
csak a következõ szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhetõ díj ellenében a közszolgáltatótól.  
 
(3) Ha a hulladékot a Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett 
időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlantulajdonosok 
hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő 
megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell.  
 
(4) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint 
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.   
 
(5) A szolgáltató kötelessége az üzemeltetés- külön jogszabályokban meghatározott személyi 
és tárgyi feltételeinek biztosítása: 

a) garantálja az üzemeltetés tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontok alapján 
történő ellátását, 

b) a tevékenységnek megfelelő környezetvédelmi engedélyek beszerzését, 
c) megfelelő – külön jogszabályokban meghatározott – mértékű biztosíték, garancia 

biztosítását. 
 

(6) A szolgáltató tevékenységét akkor végezheti ha az 5. pontban megfogalmazott feltételek 
teljesülése esetén a tevékenység végzésére a Budakalász Város Önkormányzatával szerződést 
kötött. 
 
 (7) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékkezelési 
közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt vehet 
igénybe Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének egyetértésével.  
 
(8) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett 
hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is 
folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, 
elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet 
finanszírozni. 
 
(9) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a    
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény ( továbbiakban: Hgt.)23.§ g./ pontja 
alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. 
A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető. 
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(10)A szolgáltató kezeli és az önkormányzattól igényelheti a közszolgáltatás elvégzéséhez 
szükséges következő személyes adatokat: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, 
születési helye és ideje, anyja neve. 
 
(11)A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az 
adatok biztonságáról. 
Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra 
hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
 
(12)A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos  
(illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult) azonosítására,  jogszabályban előírt 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra, számlázásra, postázásra, közüzemi 
díj hátralékok behajtására használhatja fel. 
 
(13)A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára. 
 
 

Nem rendszeres közszolgáltatások 

 
9.§ 

 
Karácsonyfa gyűjtése 

 
A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett 
karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.  
 

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szabályok 
 

10. §  
 
 

(1) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, visszanyerésének 
elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a képviselő- testület a helyi 
feltételekhez igazodva teszi elérhetővé a hulladékok elkülönített, a hasznosítási 
lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének kombinált rendszerét. 

 
(2) A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésével, illetve begyűjtésével összefüggő 

tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az önkormányzat a Közszolgáltató 
közreműködésével biztosítja. 

 
 
(7) Az önkormányzat a fentiekben foglalt kötelezettségeként a közszolgáltatási díjban biztosítja 

a Közszolgáltató részére a települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésével felmerülő 
indokolt költségek és ráfordítások megtérülését. 

(8) A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető 
hulladékot a „házhoz menő szelektív” szállítás napján az ingatlana előtt átlátszó  
hulladékgyűjtő zsákba a megfelelő műanyag, fém, társított italoskarton (Tetra-Pack) jogosult 
elhelyezni. A papírhulladék (kartondobozok (lapítva), színes vagy fekete-fehér újság, 
folyóirat, katalógus, prospektus, füzet, könyv, írógéppapír, papírzacskó kötegelve a zsák 
mellet elhelyezhető. A hulladékot a kijelölt helyen - a Közszolgáltató előírásaira is 
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tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet 
ne szennyezze.  

 
(9) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos a (4) bekezdésben meghatározott 

„házhoz menő szelektív” hulladékgyűjtési szolgáltatásért igénybe vételéért külön díjat nem 
köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti az egyébként is esedékes 
közszolgáltatási díj megfizetése alól. 

 
(10) A (4) bekezdésben meghatározott szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló 

zsákok biztosításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.  
 
(11) A szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezelésről a Közszolgáltató 

gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható 
összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető. 
Jogosult a közszolgáltató az így gyűjtött hulladék értékesítésére is. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

11. § 
 
(1) A jelen rendeletben meghatározott hulladékkezelési tevékenység – a Hgt.-ben 
meghatározottak szerint – kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 

 
 
 
(2) Jelen rendelet 2013. január 1 napján lép hatályba. 

 
(3)Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Budakalász Nagyközség Önkormányzatának 
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 többször módosított 
8/2007.(II.21.) számú rendelete hatályát veszti. 
 
 
 Rogán László dr. Molnár Éva 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. december 28-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 2012. 

december …. napján megtörtént. 

 

dr. Molnár Éva 

jegyző 
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1. sz. melléklet a 8 /2007.  II.21. ) számú rendelethez 
Alkalmazható gyűjtőedény típusok: 
1) Szabványkuka 60 literes 
  120 literes 
  240 literes 
  1.100 literes bobr edény 
2) A szolgáltató egyedi jelölésével ellátott köztisztasági 120 literes zsák  
 
3) Egyéb olyan hulladék tárolására alkalmas tárgy, amelyet a Szolgáltató elfogad. 
 
 

2. sz. melléklet a ….. /2012. (XII.28. ) számú rendelethez  
 
„2013. évi díjak:  

Szerződhető 
hulladékmennyiség heti 

egyszeri ürítés 

Edényzet heti egyszeri ürítési díja 
 

60 l-es edény 227,- Ft+Áfa 
120 l-es edény 341, -Ft+Áfa 
240 l-es edény 1 060,- Ft+Áfa 
1 100 l-es edény 3 471,- Ft+Áfa 
120 l-es zsák többlet 
hulladék elszállítására 

316, -Ft+Áfa 
  
  

A fenti díjak csak a végleges szolgáltatási szerződés megkötéséig vannak érvényben, és nem 
tartalmazzák a lomtalanítás, zöldhulladék gyűjtés és a lakossági veszélyes hulladék kezelés, 
ártalmatlanítás költségét.  
 

Önkormányzati díjak 
- közterületről begyűjtött települési szilárd hulladék: 4,5  m3-es zárt konténer 32.000.-Ft+áfa/ürítés 

 
  


