
1 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 7/2016 
 

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

megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy:  Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet módosítására 
és a hulladékkezelési szerződés meghosszabbítására 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

50/2016. (IV.28.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a város területén 
képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és 
elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződést. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 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 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: 
    Zöld Bicske Nonprofit Kft 
Cégjegyzékszáma:  Cg. 07-09-002821 
Székhely:   2060 Bicske Csákvári út 45. 
Adószám:    11106894-2-07 
Bankszámla szám:   12028003-00254858-00100001 
KÜJ azonosító:  100316195 
KTJ azonosító:               100848653 
Statisztikai számjel:  11106894-3811-572-07 
OHÜ minősítési osztály: C1 
OHÜ okirat sorszáma:             32/2015  
Képviseli:    Teszár Tamás ügyvezető,  
mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó vagy Közszolgáltató) 
 
együttesen Felek, (a továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között az – 2015. június 23-án megkötött szerződés módosítására – alulírott napon az alábbi 
feltételekkel: 
 

- A szerződés III. A települési szilárd hulladékok begyűjtésének, szállításának részletes 
szabályai , „Vállalkozó főbb kötelezettségei” első bekezdése  az alábbiak szerint mó-
dosul: 
 

„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, az ingatlantulajdonosoknál szabványos 
gyűjtőedényben elhelyezett és a közterületre kihelyezett települési hulladékokat, valamint 
gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok (újrahasznosítható hulladékok, zöld-, és 
veszélyes-hulladék) begyűjtéséről, elszállításról, illetőleg lomtalanítás lebonyolításáról. 
Gondoskodik továbbá az üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő udvar működtetéséről, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában lévő hulladéktároló helyen lévő hulladékok elszállításáról és 
kezeléséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Begyűjtési és szállítási feladatának ellátása 
során fokozottan védi a települési környezetet.” 

 

- A szerződés III. A települési szilárd hulladékok begyűjtésének, szállításának részletes 
szabályai 1. pont. B bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített fel-
adataiért szolgáltatási díjat fizet.  A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a 
Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmegállapításáért felelős miniszter által meghatá-
rozott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében kelet-
kező kintlévőségeket. 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási 
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közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesíté-
séről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot 
köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a ha-
szonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.” 
 
 

- A szerződés III. A települési szilárd hulladékok begyűjtésének, szállításának részletes 
szabályai 1. pont. D bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

„- A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 
A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem 
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által 
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező 
díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező 
közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő 
esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem 
megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a 
közszolgáltatót terheli felelősség. 
A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból 
kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva 
az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés 
történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok 
és szükséges adataik megállapítása érdekében. 
Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés 
szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül. A 
közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az 
ingatlantulajdonosnak számlázza ki.” 
 

- A szerződés IV. Közszolgáltatási díjak 5. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„ A közszolgáltatási díj beszedéséről a Koordináló szerv gondoskodik. A Koordináló szerv a 
kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj 
behajtása érdekében intézkedik.” 

- A szerződés IV. Közszolgáltatási díjak 7. bekezdése érvényét veszti. 

- A szerződés V. A szerződés időbeli hatálya, megszűnése, felmondása részletes sza-
bályai 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„A Felek a jelen szerződést 2016. július 01.-től 12 hónap határozott időtartamra kötik. A szerződés 
meghosszabbítható 3 alkalommal 12 havi opciós lehetőséggel, melynek igénybevételéről a Képvi-
selő-testület dönt.”.  

- A szerződés V. A szerződés időbeli hatálya, megszűnése, felmondása részletes sza-
bályai 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A szolgáltatási szerződés felmondható: 
 
A Megrendelő részéről: 
1./ A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 37. §-ban foglaltak szerint. 

   2./ a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 143 §-a  szerinti esetekben. 
 
Szolgáltató részéről: 
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1, A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 45. §-ban foglaltak szerint.” 

 

- A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul marad-
nak.  

- Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban került aláírásra.  
 
Budakalász, 2016. április 19. 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Budakalász Város Önkormányzata Zöld Bicske Nonprofit Kft 
 Megrendelő  Vállalkozó 
 képv.: Rogán László polgármester képv.: Teszár Tamás ügyvezető  
   

 


