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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 1/2016 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án 

megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy:  Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet és a 

hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítására 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

2/2016. (I.28.) 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 Közszolgáltatási Szerződés 
módosítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a közszolgáltatási szerződés  

módosításának aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 

k.m.f. 

 

Rogán László sk.  
polgármester 

dr. Udvarhelyi István sk.  
jegyző 

 
 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről 

Budakalász Város Önkormányzat 

Cím:     2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
Adószám:     15730961-2-13 
Bankszámlaszám:    12001008-00173183-00100006 
Képviselője:    Rogán László polgármester 
mint megrendelő  - a továbbiakban: Megrendelő -, 

másrészről 

      Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
 
 Cím:              2060 Bicske Csákvári u. 45. 
Adószám:             13068349-2-13 
Cégjegyzék sz. :            Cg.07-09-002821 
Bankszámlaszám:            11106894-2-07 
KÜJ azonosító:                         100316195 
KTJ azonosító:           100848653 
Statisztikai számjel:                 11106894-3811-572-07 
OHÜ minősítési osztály:           CI 
OHÜ okirat sorszáma:             32/2015 
Képviselője:            Teszár Tamás ügyvezető 
mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó vagy Közszolgáltató)  

 
között a - 2015. június 28-án megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására - alulírott napon 
az alábbi feltételekkel: 
 
1./ A szerződés III. A Települési Szilárd Hulladékok Begyűjtésének, Szállításának Részletes  Szabá-
lyai 1. bekezdés E pontja 4. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
 

A közszolgáltatás során az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatóak Természetes 
személyek esetén: 

a. 60 literes  
b. 80 literes 
c. 110-120 literes  
d. 240 literes  
e. 1100 literes  
f.   egyedi jelülésű települési hulladék elhelyezésére szolgáló zsák a szabványos hul-

ladéktároló ürítését végző járművel nem megközelíthető ingatlanok részére 
g.     egyedi jelülésű települési hulladék elhelyezésére szolgáló zsák üdülő ingatlanok   

részére 
h.    egyedi jelülésű, többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák 
i.    egyedi jelölésű, szelektív hulladékgyűjtő zsák  
j.    egyedi jelölésű, biológiai úton lebomló biohulladék (zöldhulladék)  gyűjtőzsák  

 
A közszolgáltató lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 
ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét 
biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.  
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A 60 liter űrmértékű gyűjtőedényt az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti 
igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a 
települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. 

 

2./ A szerződés IV.  Közszolgáltatási Díjak 2. bekezdés táblázata az alábbiak szerint módosul:  

 

Természetes személyek esetén: 

Gyűjtőedény (zsák) ürítés hó év 

60 literes edény 200,00.-

Ft+ÁFA/ürítés 

866,67.-Ft+AFA/ hó-

nap 

10.400,00.-Ft+ 

ÁFA/év 

80 literes edény 239.-Ft+ÁFA/ ürítés 1035.-Ft +ÁFA/hó-

nap 

12.413-Ft+ 

ÁFA/év 

110/120 literes edény 300,00.-Ft+ÁFA/ ürí-

tés 

1.300,00.-Ft +ÁF 

A/hónap 

15.600,00.-Ft+ 

ÁFA/év 

240 literes edény 600,00.-Ft+AFA/ ürí-

tés 

2.600,00.-Ft +ÁF 

A/hónap 

31.200,00.-Ft+ 
ÁFA/év  

 

1100 literes gyűjtőedény 2700,00.-Ft+ÁF 

A/ürítés 

11.700,00.-Ft +ÁF 

A/hónap 

140.400,00-Ft 

+ ÁFA/év 

Zsák az ürítést végző gépkocsival nem 

megközelíthető ingatlanokhoz 

270,00.-Ft+ÁFA/ db   

Zsák a többlethulladék elhelyezésére 270,00.-Ft+AFA/ db   

Zsák a többlet zöldhulladék elhelyezésére 270,00.-Ft+AFA/ db   
 

 
3./ A szerződés IV.  Közszolgáltatási Díjak 4. bekezdése érvényét veszti: 

„Polgármesteri Hivatal lakcímnyilvántartása alapján 60 év feletti egyedülálló önálló ház-
tartást vezető nyugdíjas zsákkal is igénybe veheti a hulladékszállítást.” 

 
4./ A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul maradnak. 

 

5./ Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban került aláírásra. 
 

Budakalász, 2016. január 

 

 

 
…………………………. ………………………. 

Megrendelő 
Budakalász Város Önkormányzat 

Rogán László polgármester 
 

Vállalkozó 
Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
Teszár Tamás ügyvezető 

 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző:……….…………………………………………. 
Budakalász, 2016. …………………………………… 

 

 


