
 

 

Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

65/2020. (V.29.) számú határozata 
a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
 
 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a 2015. június 23.-án kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 2020. 
július 1. napjától 2020. szeptember 01. napjáig, de legkésőbb Budakalász Város 
Önkormányzata által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására megindított 
közbeszerzési eljárás lezárásáig meghosszabbítom. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 

 
dr. Göbl Richárd  
    polgármester 

  



 

 

 
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
5. számú módosítása 

 
 

 

amely létrejött egyrészről: 
 
Budakalász Város Önkormányzata 
székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
adószám: 15730961-2-13 
statisztikai számjel: 15730961-8411-321-13 
ÁHTI: 740559 
Képviseli: dr.Göbl Richárd polgármester, mint Megrendelő, 
 
másrészről 
Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
székhely: 2060 Bicske, Csákvári út 45. Cégjegyzék szám: 07-09-002821 adószám: 11106894-2-
07 
statisztikai számjel: 11106894-3811-572-07 KÜJ:100316195 
KTJ: 100848653 
minősítési osztály: C/I. 
képviseli: Mag Barbara ügyvezető 
mint Közszolgáltató 
 
(továbbiakban együttesen :Felek) között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 
 

PREAMBULUM 
 
 

2015. július 01. napján a Zöld Bicske Nonprofit Kft. és Budakalász Város Önkormányzata, mint 
ellátásért felelős között Közbeszerzési Eljárás eredményeképpen Közszolgáltatási szerződés (a 
továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) jött létre Budakalász Önkormányzat közigazgatási 
területére kiterjedően, a kötelező hulladékgazdálkodási feladatok hosszú távú, 
környezetkímélő megoldása érdekében, a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak 
megtartásával, 2015.06.01. napjától számított 12 havi hatállyal.  

 A közbeszerzési felhívás száma: 2015 /S 055 - 096232 (2015/03/19),  

 a korrigendum száma: 2015 /S 092 - 165535 (2015/05/13),  

 az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény száma: 2015/S 126-230788 
(2015/07/03). 
 

A szerződés meghosszabbítható volt 4 alkalommal 12 havi opciós lehetőséggel, melynek 
igénybevételéről a Képviselő-testület döntött. A felek a Közszolgáltatási szerződést 2016. 
május 02-án, 2017.május 24-én, 2018.május 04-én majd 2019. február 04-én minden 
alkalommal 12 hónap határozott időtartammal minden év július 1-től a Közszolgáltatási 
Szerződés módosításával meghosszabbították. (További egy alkalommal, 2016.01.29. napján 
a szolgáltatási díjtételekre vonatkozóan módosították a Felek a szerződést.) 



 

 

A szerződés eredeti értéke 243.451.600 Ft volt, mely az összesen 5 éves időtartamot 
tartalmazta az opciós lehetőségekkel együttesen számított teljes szerződési időszakra 
vonatkozóan. 
 
 

MÓDOSÍTÁS TARTALMA ÉS INDOKOLÁSA 
 

 
Felek megállapodnak, hogy a közszolgáltatási szerződés időtartamát Megrendelő, mint 
ajánlatkérő által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásra megindított 
közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés hatálybalépéséig, de legkésőbb 
2020.09.01. napjáig meghosszabbítják. Jelen megállapodás a Felek együttes aláírásával lép 
hatályba. 
Megrendelő a COVID 19 járványra tekintettel akadályozott volt a közbeszerzési eljárás 
megalapozott műszaki előkészítésében, ezért a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet elhárultával haladéktalanul intézkedett 
az eljárás megindításáról. A járványhelyzet és az azzal előállt veszélyhelyzet Megrendelőtől 
független, vis maior jellegű körülmény.  
 
A jelenlegi szolgáltatási árak és lakossági fogyasztási adatok az alábbiak: 
 

edényzet fajta edényzet darabszáma a településen negyedéves ürítési díj 

60 l 86 db 2.600  Ft/né 

80 l 610 db 3.103    Ft/né 

110/120 l 2897 db 3.900   Ft/né 

120 l 116 db 6.453 Ft/né 

240 l 197 db 7.800   Ft/né 

240 l 84 db 16.391    Ft/né 

1100 166 db  5.550 Ft/né 

 
Ennek megfelelően a további hosszabbítás 2 havi szolgáltatási díjtétellel számítva a teljes 
településre és a teljes szolgáltatás mennyiségre vonatkozóan összesen 11.993.148 Ft, mely az 
eredeti szerződési érték 4,92 %-a, tehát a módosítás során jogszerűen figyelembe vehető 
jogszabályi 50%-os mértékhez képest töredék mennyiségű.  
 
A közszolgáltatás jellege, azonos időszakra vonatkozó feladattartalma, mennyisége 
változatlan, tehát a szolgáltatás jellege nem változik. 
 
Felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.§ (1) bekezdése 
szerinti jogcímmel módosítják arra tekintettel, hogy a  
a) a módosítást olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön 
(részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy 
a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna 
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja 
meg 
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 
kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre   
 



 

 

A közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és 
feltételekkel maradnak hatályban. 
 
Felek nyilatkoznak, hogy az alap Szerződéssel, az eredeti közbeszerzési eljárással, előző 
szerződésmódosításokkal és a jelen szerződésmódosítással kapcsolatosan nincs folyamatban 
peres vagy jogorvoslati lejárás a szerződés aláírásakor. 
 
Jelen szerződés módosításról Megrendelőként eljáró Ajánlatkérő hirdetményt tesz közzé a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény 30.§ (1) bekezdés h.) pontja szerint a (4) 
bekezdés szerinti határidőben: 
„30. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni: 
h) a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót. 
(4) Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított 
15 munkanapon belül köteles az (1) bekezdés h) pontja szerint tájékoztatót tartalmazó 
hirdetményt megküldeni.” 
 
Jelen Szerződés a Felek általi aláírás – amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy helyen 
írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának – napján jön létre érvényesen és az alábbiak 
szerinti feltétel bekövetkezte esetén lép hatályba. 
 
A szerződésmódosítást az ellátásért felelős a 65/2020. (V.29.) számú határozatával hagyta 
jóvá. 
 
Felek képviselői a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írják alá. Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült. 
 
 
 
Budakalász, 2020………………………..                              Bicske, 2020…………………………………… 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------ 
Budakalász Város Önkormányzat 

Dr. Göbl Richárd 
polgármester 

 

 
 
 
 

------------------------------------------- 
Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

Mag Barbara 
ügyvezető 

 
 

pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 

jogi ellenjegyzés:  
 
 

 

 

 


