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Szám: 30/2013 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén 
készült jegyzőkönyvből 
 

Tárgy: Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet, és a Szolgáltatási Szerződés 
módosítására  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
226/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja a város területén képződő kommunális 
hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről 
szóló Szolgáltatási Szerződés módosítását. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az (AVE jogutódjával) Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Kft.-vel (2800.Tatabánya Komáromi u. 55., képviseli: Kovács Krisztián 
ügyvezető igazgató) a szerződést kösse meg.  
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Rogán László polgármester 
 

 

k.m.f. 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
 



Szerz dés szám: 
 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Amely létrejött egyrészről:  

Budakalász Város Önkormányzata  
Cím:    2011 Budakalász, Pet fi tér 1.  
Adószám:    15730961-2-13,  
Bankszámla szám:   12001008-00173183-00100006,  
Képviseli:    Rogán László polgármester,  
mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
 
másrészről: 
    Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 
Cégjegyzékszáma:  Cg. 11-09-020967 
Székhely:   2800 Tatabánya, Komáromi út 55. 
Adószám:    24121567-2-11 
Bankszámla szám:   63200133-11065326 
Képviseli:    Kovács Krisztián ügyvezet ,  
mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó vagy Közszolgáltató) 
 
együttesen Felek, (a továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között az – 2012. december 28-án megkötött közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: 
alapszerződés) módosítására – alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. A felek az alábbiakat kívánják rögzíteni az alapszerződés I. Preambulum fejezetét 
megelőzően: 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő, valamint az AVE Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt, mint nyertes ajánlattevő és Vállalkozó 
2012. december 28. napján egymással közszolgáltatási szerződést kötöttek köztisztasági, 
települési szilárd hulladék begyűjtési, szállítási közszolgáltatás ellátására. Felek rögzítik, 
hogy az AVE Tatabánya Zrt átalakult, akként, hogy az alapszerződés tárgyát képező 
közszolgáltatási üzletág a társaságból kivált, és a kiválást követően a Vértes Vidéke Kft 
Vállalkozó társaságba beolvadt.  
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 128. § (5) bekezdése alapján a jogutódlásra tekintettel a 
szolgáltatást a továbbiakban a Vértes Vidéke Kft teljesíti. 
Az átalakulást a Cégbíróság 2013. április 30. napi hatállyal a cégjegyzékbe bejegyezte. 
Ennek megfelelően az AVE Tatabánya Zrt jogutóda az alapszerződés tárgyát képező 
szolgáltatás vonatkozásában a Vértes Vidéke Kft.  
Szerződő felek a jogutódlásra, továbbá az alapszerződés tárgyát képező jogszabályok 
változására tekintettel a fent hivatkozott közszolgáltatási alapszerződést az alábbiak 
szerint módosítják, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalják. 
Felek rögzítik, hogy a módosított rendelkezéseket jelen okirat kiemelve tartalmazza.  
 

2. Az I. preambulum fejezet 6. pontjában a “kijelölt, kezelést, ártalmatlanítást végző 
– a Közszolgáltató üzemeltetésében lévő – hulladékkezelő létesítmények: …” 
szövegrész az alábbiak szerint módosul: “ Kijelölt, kezelést, ártalmatlanítást végző 



– az AVE Tatabánya Zrt-vel kötött megállapodás alapján a közszolgáltató részére 
hulladéklerakás céljából biztosított – hulladékkezelő létesítmények: …” 

3. Az alapszerződés III. A Települési szilárd hulladékok begyűjtésének, szállításának 
részletes szabályai fejezet 1. pont  E. pontjának 11. alpontjában “A közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
új alvállalkozót csak a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 
figyelembevételével vonhat be” szövegrész az alábbiak szerint módosul: “A 
Vállalkozó alvállalkozót, illetve alvállalkozói további új alvállalkozót csak a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. figyelembevételével vonhatnak be.” 

4. Az alapszerződés III. A Települési szilárd hulladékok begyűjtésének, szállításának 
részletes szabályai 2. pont C pontjának  
 1. alpontjában az AVE Zrt helyébe a Vértes Vidéke Kft. megnevezés lép.  
 2. alpontjában “…tovább évente a fizetendő díj mértékét” szövegrész az 

alábbiakra módosul: valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
alapszerződés egyes tartalmi elemeit. Ezen alpontot követően az alábbi 
kiegészítések kerülnek beépítésre:  

 3. alpont: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri 
rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit. 

 4. alpont: Az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem 
szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges 
kedvezmények esetei. 

 5. alpont: Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra 
vonatkozó sajátos szabályokat. 

 Az alapszerződés 3. alpontja 6.-osra változik, 4. alpontja 7. alpontra változik és 
az új 7. alpontban a bevezető szöveg az alábbiakkal egészül ki: “a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően…” megállapítja. A 7. alpontot követően az 
alapszerződés az alábbi alpontokkal egészül ki: 

 8. Megállapítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határait. 

 9. A közszolgáltató tagjai (részes felei) illetve az alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az 
alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a 
közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi. 

 10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok 
(természetes személyazonosító adatok, valamint lakcím) kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket. 

 Az alapszerződés 5. alpontja 11. alpontra változik.  
5. A alapszerződés III. A Települési szilárd hulladékok begyűjtésének, szállításának 

részletes szabályai 2. pont E pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész 
lép:  
E. Egyéb: 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. 

6. A alapszerződés IV. Közszolgáltatási díjak fejezet 2. pontja törlésre kerül és 
helyébe az alábbi szövegrész lép: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának 
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Ennek megfelelően a 
közszolgáltatási díj a mindenkor hatályos miniszteri rendeletben meghatározott 
összeg. Felek rögzítik, hogy a jelenleg hatályos miniszteri rendelet szerint a 
közszolgáltatási díjak az alábbiak szerint alakulnak, a díjmegállapítási időszak  
2013. Július 1-től 2013. December 31-ig terjedő időszakra módosul.  



A Vállalkozót megillető komplex közszolgáltatás (hulladékbegyűjtés, szállítás, 
lakossági szelektív gyűjtés, kezelés-ártalmatlanítás) díja egytényezős, az egyes 
ürítések nettó (ÁFA mentes) díjtételei (egységnyi díjtételek) a tárolóedény 
nagyságától függően: 

 
2013. év 2013.07.01-t l 
alkalmazott árai 

 
 

 
 

 
 

60  literes szabványos tároló 233 Ft/ürítés 1009 Ft/hónap 12.116 Ft/év 
110 - 120 literes szabványos tároló, 120  l-es 
szabványos zsák 

353 Ft / ürítés 1529 Ft/hónap 18.356 Ft/év 

240 literes szabványos tároló 717 Ft / ürítés 3107 Ft/hónap 37.284 Ft/év 
1.100 literes szabványos tároló 3282 Ft/ürítés 14.222 

Ft/hónap 
170.664 
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 328 Ft/db  
 

 
 

120 l-es zsák  
 
többlet zöldhulladék elszállítására 

328 Ft/db  
 

 
 

 
7. A alapszerződés IV. Közszolgáltatási díjak fejezet 3. és 4. pontja törlésre kerül, így 

a alapszerződés 5. pontja 3. számozásra változik, 6. pontja 4. számozásra változik, 
7. pontja 5. számozásra változik, 8. pontja 6. számozásra változik. A alapszerződés 
9. pontja törlésre kerül és új 7. számozással az alábbi szövegrész épül be: A Felek 
rögzítik, hogy a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a 
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A 
díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét a mulasztásra és felszólítja a teljesítésre. A felszólítás 
eredménytelensége esetén a díj esedékességét követő 45. nap elteltével a 
közszolgáltató - a felszólítás igazolása mellett – kezdeményezi a díjhátralék adók 
módjára történő behajtását a NAV-nál.  
Az alapszerződés 10. pontja 8. számozásra változik.  

8. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul 
maradnak.  

9. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban került aláírásra.  
 
Budakalász, 2013. ________________  
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Budakalász Város Önkormányzata Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási  
 Megrendelő Nonprofit Kft  
 képv.: Rogán László polgármester Vállalkozó  
  képv.: Kovács Krisztián ügyvezető 
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