
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  36/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 23-án
megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat 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.) sz. Kpvt. rendelet módosítására

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot fogadta el:

539/2010.(XII.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 1-jétől az
önkormányzati intézmények és a külterületi hulladék gyűjtés átalánydíjának, és a
„Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés” szolgáltatás díjának 5,5 %-os emelését
jóváhagyja.
Ennek alapján az önkormányzati intézmények és a külterületi hulladék gyűjtésének
átalánydíja: 5.644.200-Ft/év+Áfa, a „Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés”
szolgáltatás maximális díja  178.928-Ft+Áfa/hó melynek fedezetét az Önkormányzat
2011. évi költségvetésében biztosítja.
A lakosság a „Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés”-nél a szolgáltatást
térítésmentesen veheti igénybe. 
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről,
szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződés
Kiegészítését és Módosítását. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a 521/2010.
(XII.14.) Kt. és a 520/2010. (XII.14.) Kt. határozatait visszavonja. 

Határidő: 2010.december 30. 
Felelős: Rogán László polgármester

k. m. f.

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

A  kivonat hiteléül:

Liptákné Szandi Ágnes



Melléklet csatolva.



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

Szerződés Módosítása

Amely létrejött
Budakalász Város Önkormányzata
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
mint Megrendelő
és a
Saubermacher - Bicske Kft.
2060 Bicske, Csákvári út 45.
KÜJ: 100316195
KTJ.100848653
mint Szolgáltató között.

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

4./

A „VI. Szolgáltatás díja fejezet” az alábbi két bekezdéssel egészül ki:

A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatásáért a Megrendelő a 2011.
évben havi 178.928-,- Ft+ÁFA fix összegű számlát fizet meg a Szolgáltatónak. 

A lakosság a szelektívhulladék-gyűjtőzsákokat díjtalanul megkapja a
Szolgáltatótól.

A VI. fejezet az alábbiak szerint módosul:

2011. évi lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díj:

Szerződhető edény
méret

Edényzet heti
egyszeri ürítési díja
Nettó          Bruttó

Negyedéves díj

Nettó                Bruttó

Éves díj

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

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



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

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

428,- 535,-

120 l-es zsák
többlet hulladék
elszállítására

481,- 601,-

120 l-es zsák
többlet zöldhulladék
elszállítására

300 375,-

A díj fedezetet nyújt:

- április és október közötti időszakban a szolgáltató által biztosított zsákokban
kihelyezett zöldhulladék kéthetente történő elszállítására a szerződésben
szereplő egyszeri zöldhulladék-gyűjtésen és karácsonyfa elszállításon felül. 

Az Önkormányzati intézmények 2011. évi átalánydíja: 5.644.200,Ft/év+Áfa 

Jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződés és a módosítások itt nem
érintett pontjainak változatlan meghagyásával 2011. január 1-től érvényes.

Budakalász, 2010……………….

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


