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Tisztelt Bizottság! 
 
 
A T. Bizottság a VVKB. 243/2012. (VI.27.) számú határozatával döntött a „Házankénti 
szelektív gyűjtés 2012” pályázat meghirdetéséről, melyet a 371/2012. (X.17.) számú 
határozatával bírált el. 
A szelektív hulladékgyűjtési programba 2011. évben az önkormányzati fenntartású oktatási 
intézményeket és a hivatal épületeit is bevontuk. 
A fenti Önkormányzat által meghirdetett pályázatra 169 érvényes pályázat érkezett be. 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.évi 
költségvetésről szóló 2/2013. (II.19.) rendeletében 28.900.000,- Ft előirányzatot biztosított a 
3205. „környezetvédelmi” költségvetési soron, környezetvédelmi célokra.  
A VVKB 134/2013 (IV.03.) számú határozatával döntött a környezetvédelmi költségvetési 
sor felosztásáról, melyben 5.500.000,- Ft-ot biztosított házankénti szelektív hulladékgyűjtésre. 
 
A 2013. évi környezetvédelmi költségvetési sor felosztásakor már jeleztem, hogy a 2009-ben 
megkezdett „Házankénti szelektív hulladékgyűjtés” pályázatot önkormányzatunk a bevezetett 
formában nem tudja továbbvinni, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. – 
a Fővárosi Önkormányzat által elnyert – európai uniós forrásból 2013. március 25-én, a 
gyűjtőtartályok kiszállításával megkezdte a fővárosban a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést Budapest teljes területén, térítésmentesen.  
A teljes lefedettség várhatóan 22 hónap alatt, 2015-re valósul meg. 
 
A VVKB. 371/2012. (X.17.) számú határozatában foglaltak –valamint a pályázati kiírással 
összhangban- alapján a szelektív hulladékgyűjtésben részt vevő társasházakkal a szolgáltatás 
tárgyában megállapodást kötött Önkormányzatunk. 
A megállapodás 1. pontja rendelkezett a 48.000,- Ft önrész megfizetéséről, melynek 
valamennyi szelektív hulladékgyűjtéssel érintett társasház eleget tett. 
 
Az önkormányzati programhoz a fentiekben részletezettek alapján csatlakozó házak részére az 
általuk korábban befizetett önrészek időarányos visszafizetését biztosítani kell, tekintettel 
arra, hogy már több társasház jelezte, nem kíván részt venni az Önkormányzat által biztosított 
szelektív hulladékgyűjtésben, az FKF Zrt. által biztosított térítésmentes szolgáltatásra 
figyelemmel.  
Mindezekre tekintettel a T. Bizottság, a 2013. évi környezetvédelmi költségvetés 
felosztásakor az „Egyéb környezetvédelmi feladatok”-ra 4.100.000,- Ft különített el, többek 
között az önrészek visszafizetése céljából.  
 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy időközben a Bizottság által meghirdetett pályázatokkal 
kapcsolatosan Önkormányzatunkhoz befolyt önrészek átcsoportosítása, a környezetvédelmi 
költségvetési sorra történő átvezetése megtörtént. 
 
A kerületi oktatási intézményeknél, az önkormányzati helyszíneken, valamint a Mester utca 
57. és a Mester utca 59. szám alatti társasházaknál, akiket az FKF Zrt. még nem vont be a 
projektbe, továbbvisszük a programot. 
 
 
Az FKF Zrt. által megkezdett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésbe bevont társasházak 
tekintetében az Önkormányzat által megbízott HUMUSZ Recycling Kft. április közepéig, egy 
társasház esetében pedig április elejéig szolgáltatott szelektív hulladékgyűjtést. 



A fentiekre figyelemmel, valamint a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján 
Önkormányzatunknak 5.441.000,- Ft önrész visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 
 
Mindezek alapján, de különös figyelemmel arra, hogy az FKF Zrt. folyamatosan vezeti be 
Budapest területén a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, így nincs lehetőségünk előre 
meghatározni, mikor vonja be projektjébe az Önkormányzatunk által meghirdetett szelektív 
hulladékgyűjtésben jelenleg még részt vevő társasházakat, javaslom, a T. Bizottság az 
önrészek visszafizetése tekintetében egy 5.650.000,- Ft-os keretösszeget különítsen el erre a 
célra. 
 
Továbbá javaslom a T. Bizottság részére, hogy a két társasház valamint a 12 önkormányzati 
fenntartású intézmény esetében, a 2013. évi környezetvédelmi költségvetési sor felosztásakor 
meghozott elvi döntésnek megfelelően a szelektív hulladékgyűjtési programot folytassa a 
korábbi feltételekkel. 
 
A HUMUSZ Recycling Kft-től a 19 helyszín tekintetében árajánlatot kértünk. A 19 helyszínre 
vonatkozóan benyújtott árajánlatuk értelmében - 178,145/havi átlagos ürítésekkel számolva – 
a szelektív hulladékgyűjtési feladatokat bruttó 156.210,- Ft/hó (bruttó 876,870,- Ft 
egységáron) áron tudja elvégezni. Tehát 2013. június 6. napjától 2013. december 31. napjáig 
tartó időtartam tekintetében ez mindösszesen 1.093.470,- Ft kiadást jelent Önkormányzatunk 
számára. 
 
Mindezek alapján Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2013. június 3. 
 

Martos Dániel s.k. 
elnök 

 
Határozati javaslat: 
 
1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett házankénti szelektív hulladékgyűjtésben részt vett azon 
társasházak részére, akik az FKF Zrt. által bevezetett térítésmentes házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést kívánják a jövőben igénybe venni az általuk megfizetett pályázati önrész 
időarányos részét visszafizeti, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri a 
polgármestert, hogy az önrész visszautalása iránt intézkedjen. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: a megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó társasház 

által aláírt példányának Önkormányzathoz érkezését követő 30 nap 
 
2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a pályázati 

önrészek visszafizetésére 5.650.000,- Ft-os keretösszeget jóváhagy, a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési soron. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. június 6. 
 
2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az Sz-…/2013. 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodás közös megegyezéssel történő 



megszüntetését jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodások aláírásáról 
gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. június 26. 
 
3.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Humusz 

Recycling Kft. 2013. június 6. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő határozott 
időtartamra, a szelektív hulladékgyűjtés tárgyában kötendő szerződést az Sz-…/2013. sz. 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés aláírásáról gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
Határidő: 2013. június 26. 



1. számú melléklet 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 
Amely létrejött egyrészről  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 
735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 
12001008-00170290-00100006, képviseletében a kötelezettségvállalásra vonatkozó 2/2012. 
(III.02.) polgármesteri és jegyzői együttes intézkedésben foglaltak alapján Temesiné 
Apollónia Aranka irodavezető, továbbiakban: Önkormányzat),  
 
másrészről………………………………………………társasház, képviseli 
…………...…………….., mint Pályázó, együttesen Felek között a mai napon, az alábbiak 
szerint. 
 
Előzmények:  
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. – a Fővárosi Önkormányzat által elnyert – európai uniós 
forrásból 2013. március 25-én, a gyűjtőtartályok kiszállításával megkezdte a fővárosban a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést Budapest teljes területén, térítésmentesen. A teljes 
lefedettség várhatóan 22 hónap alatt, 2015-re valósul meg. 
Az Önkormányzat által meghirdetett „Házankénti szelektív hulladékgyűjtés” programban 
részt vevő társasházak többsége jelezte, hogy az FKF Zrt. által biztosított térítésmentes 
szolgáltatást kívánják a jövőben igénybe venni. 
 
1.) Felek rögzítik, hogy közöttük a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottság VVKB. 371/2012. (X.17.) számú határozatában foglaltak alapján 2012. 
december …. napján házankénti szelektív hulladékgyűjtés tárgyában 2013. január 1. 
napjától 2013. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra megállapodás jött létre. 

 
2.) Felek rögzítik, hogy Pályázó a szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatással összefüggő 

48.000,- Ft önrészt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére 
megfizette. 

 
3.) Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat által szelektív hulladékgyűjtéssel megbízott 

Vállalkozó a jelen megállapodás Előzmények részében körülírt körülményekre való 
tekintettel 2013. …….. hó ….. napjáig nyújtott szolgáltatást a Pályázó részére. 

 
4.) Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás 1. pontjában hivatkozott megállapodást 

2013. június 6. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 
 
5.) Önkormányzat vállalja, hogy Pályázó a által befizetett önrész időarányos részét, …….. Ft, 

azaz ………… Ft-ot a Pályázó által aláírt megállapodás Önkormányzathoz érkezésének 
napjától számított 30 napon belül a ………………………….. számú számlájára 
átutalással visszafizet. 

 
6.) Felek kijelentik, hogy egymással elszámoltak, Pályázó a jelen szerződés 1. pontjában 

körülír megállapodás 3. pontjában rögzített konténereket visszaszolgáltatta, így a jelen 
megállapodásban megjelölteken kívül egymással szemben semmiféle követelést nem 
támasztanak. 

 



7.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
Jelen megállapodás megszüntetését a felek annak elolvasása és együttes értelmezése után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Budapest, 2013. június 06. 
 
 
 

Pályázó 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata 

Temesiné Apollónia Aranka 
irodavezető 

 



2. számú melléklet 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
Komplex szelektív hulladékgazdálkodási tevékenységr e 

 
 
 
Szerződés tárgya:  Komplex szelektív hulladékgazdálkodási szolgáltatás 
 
 
Mely létrejött egyrészről a      Humusz Recycling Környezetvédelmi Kft.  
Címe:     2030 Érd, Bethlen Gábor u. 1.  
Bankszámlaszám:   OTP 11711041-20940630 
Adószám:    13404387-2-13 
Cégjegyzékszám:   13-09-101500 
Statisztikai számjel:  13404387-9002-113-13 
KÜJ:    101 407 131 
KTJ:    101 406 504 
Kapcsolattartó neve:              Sziromi Nagy Tamás ügyvezető, Rozgonyi Zoltán 
Telefonszáma:                       06 (20) 9947-801 , 06 (20) 208-1790 
Fax-száma:                            06 (1) 386-2648  
e-mail:                          recycling@zolderd.hu  
továbbiakban Vállalkozó 
 
- másrészről: 
 
Megrendelő neve: Budapest F őváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Címe: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., képviseletében eljár: a Polgármesteri Hivatal 
kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési rendjéről szóló 2/2012. 
(III.02.) számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasításban foglaltak alapján Temesiné 
Apollónia Aranka, irodavezető, mint Megrendel ő  továbbiakban Megrendelő, együttesen 
Felek 
 
- között az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
Jelen szerződés tárgya a Társasházi Szelektív Hulladékgyűjtés feltételeinek biztosítása, 
melyet Vállalkozó az alábbi feltételekkel, kötelezettségekkel és helyen vállal. 
 
Megrendelő 2013. június 6. napjától megrendeli, a Vállalkozó e nappal elvállalja a 
Társasházi Szelektív Gyűjtés szolgáltatás biztosítását a Budapest Főváros IX. kerületének 
Megrendelő által megjelölt társasházaiban és intézményeiben (a továbbiakban: szolgáltatási 
terület). A szolgáltatási területet a szerződés 1. számú mellékletében rögzítik. 
 
2. Kapcsolattartás 
 
A Felek a szolgáltatás zökkenőmentes ellátásának biztosítása érdekében az alábbi 
kapcsolattartók által egyeztetnek. 
 
 
Vállalkozó:  
Sziromi Nagy Tamás (szerződés, eszközök ügyében) 
tel.: 06-20-994-7801, fax: 3862-648 
e-mail: recycling@zolderd.hu, szirominagy@zolderd.hu 



és 
Rozgonyi Zoltán (számlázási, szállításszervezési ügyekben) 
tel.: 06-20-208-1790, fax: 3862-648 
e-mail: rozgonyi@zolderd.hu 
 
Megrendelő:  
név:  Vincze Attiláné 
tel.: 217-1725, 215-1077/240, fax:  217-1781 
mobil: 06-70/450-9260 
e-mail: vinczehedi@ferencvaros.hu 
 
3. Vállalkozó kötelezettségei 
 
3.1. Vállalkozó vállalja, hogy az érintett társasházakba és intézményekbe 2013. június 5. és 
2013. december 31. napja között – szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas színkód helyes 
(papír-kék, műanyag-sárga), és egyértelműen a gyűjtendő hulladék anyagra utaló egyszeri 
címkézéssel ellátott 240 literes típusú gyűjtőkonténer biztosítását és kihelyezését házanként 
vagy lépcsőházanként 1-1 darabszámban. 
- a kihelyezést követő 7 munkanapon belül előzetesen jelzett gyűjtési terv szerint elindítja a 
konténerek rendszeres ürítését 
- az általa kihelyezett gyűjtőkonténereket heti egyszeri alkalommal üríti, és a konténerekből 
ürített, veszélyes anyagot nem tartalmazó, szelektíven különgyűjtött, hasznosítható 
hulladékokat rendszeresen, Vállalkozó által a 3.7. pont szerint meghatározott időpontokban 
összegyűjtve elszállítja, majd lehetőség szerint anyagában-, vagy a piaci hatások 
figyelembevételével energetikai úton újrahasznosítja. 
 

3.2. Vállalkozó minden szelektíven gyűjtött hulladékfajta gyűjtését külön gyűjtőkörben, 
túrafuvarban végzi. A Vállalkozó egy adott helyen történő ürítéskor kizárólag egy fajta 
hulladékot gyűjt, illetve egy gyűjtési körben azonos hulladékfajta gyűjtésére szolgáló 
hulladékgyűjtő edényeket és konténereket ürít. 

 
3.3. Vállalkozó vállalja, hogy az általa kihelyezett, majd rendszeresen ürített 
gyűjtőkonténereket és azok feliratait 1 alkalommal a kihelyezéskor biztosítja, majd a 
Megrendelő külön igénye alapján karban tartja, szükség esetén cseréli. A konténerek 
esetleges sérülését vagy eltűnését a Megrendelő felé haladéktalanul jelzi. A Megrendelő 
megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a konténerek javítását, pótlását, felirataik 
karbantartását.  
 
3.4. A Vállalkozó a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségét nyilvántartja, rendszeresen 
jelzi. A Vállalkozó köteles az általa kezelt hulladékok pontos mennyiségéről rendszeres, 
legalább évi 2 és a Megrendelő eseti külön kérésére további 2 alkalommal (összesen: 2+2 
alkalom) Megrendelő részére adatközlést teljesíteni. 
 
3.5. A Vállalkozó a szelektíven gyűjtött hulladék szakszerű szállításáért és kezeléséért 
helytáll. 
 
3.6. A Vállalkozó és alkalmazottai kötelesek betartani és az általános munkavédelmi, tűz-, 
környezet- és üzembiztonsági, valamint a saját tevékenységére vonatkozó előírásokat. Az 
előírások betartását a Megrendelő a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti. A 
Megrendelő a telephelyi vagy üzemi egyedi szabályokra vonatkozóan külön előírásokat 
adhat át a Vállalkozó részére előzetesen írásban, melyet a Vállalkozó mérlegelés, esetleges 
egyeztetés után írásbeli nyilatkozata alapján elfogad és betart. Amennyiben a Megrendelő 
ettől ellentétes munkavégzést észlel és a Vállalkozó a szabályellenességet felszólításra sem 
szünteti meg, úgy a Megrendelő a szerződést felmondhatja. 



 
3.7. A Vállalkozó a 1. pontban meghatározott hulladékgyűjtők ürítését minden héten állandó, 
az általa meghatározott napokon, túrafuvarba szervezett begyűjtéssel végzi. A Vállalkozó a 
szükséges túramódosítást megelőző héten köteles Megrendelőt, valamint az érintett 
társasházakat és intézményeket telefonon vagy e-mail útján tájékoztatni, ha a 
tárgyhónapban a fent megjelölt napoktól eltérő időpontban tesz eleget a szerződésben foglalt 
kötelezettségének. A Felek megállapodtak abban, hogy az ünnepnapok, illetve az azokhoz 
kapcsolódó „csere” napok tekintetében a Vállalkozó rugalmasan, az adott hétre vonatkozó 
előre vagy hátra csúsztatással oldja meg teljesítését. Technikai vagy forgalmi probléma 
esetén szintén az adott héten belül a Vállalkozó szükség esetén napok elcsúsztatásával 
biztosítja a rendszeres szolgáltatását.  
 
4. Megrendel ő kötelezettségei 
 
4.1. A Megrendelő térítésmentesen biztosítja a Vállalkozó részére jelen szerződésben 
felsorolt, a hasznosítható hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek megbízható 
tárolásához, ürítéséhez, valamint alkalmankénti cseréjéhez szükséges területet, közterület 
igénybevételt és az azon belüli mozgáshoz szükséges behajtási útvonalat. A Felek 
megállapodtak abban, hogy a Megrendelő a társasházakkal és intézményekkel 
együttműködve törekszik a szelektív gyűjtőkonténerek tároló helyét úgy kialakítani, hogy az 
legfeljebb vízszintes és akadálymentes mozgatással 15 méteren belül a közútról 
megközelíthető legyen. A jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 
mellékletben felsorolt társasházak és intézmények a Megrendelővel kötött külön 
megállapodásban foglaltak alapján  vállalják, hogy a gyűjtési túra időpontjában az 
elszállítandó hasznosítható hulladékokat tartalmazó gyűjtőedényzeteket a közút szélére 
kikészíti, rugalmasan biztosítva ezáltal a begyűjtési folyamat leggyorsabb és leghatékonyabb 
elvégzését.  
 
4.2. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó által 
biztosított konténerekben speciális, kommunális, illetve veszélyes anyagot nem helyeznek el 
a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben felsorolt 
társasházak és intézmények. A speciális, kommunális és a veszélyes hulladékok gyűjtése és 
elszállítása egyeztetett és elkülönített módon történik. A jelen vállalkozási szerződés 
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben felsorolt társasházak és intézmények 
vállalják, hogy a szelektív gyűjtő konténerbe kizárólag a feliratnak megfelelő hulladékot 
helyeznek és törekednek arra, hogy minden, a gyűjtőhelyen keletkező a szelektív gyűjthető 
hulladék a megfelelő konténerbe kerüljön. A konténerbe kerülő hasznosítható hulladék 
homogenitásával és tisztaságával kapcsolatos mindennemű házon belüli ügyintézést és 
szervezést maga lát el. 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. 
(VI. 15.) Korm. rendeletben, illetve a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvényben meghatározott veszélyes hulladékot a Megrendelő által a szelektív, kommunális 
vagy ipari hulladékként gyűjtött, illetve átadott hulladék nem tartalmazhat. A veszélyes 
hulladék gyűjtése és elszállítása elkülönített, eseti formában történik, a speciális, a szelektív 
és a kommunális hulladékok gyűjtéséhez és elszállításához hasonlóan. 
 
4.3. A jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben 
felsorolt társasházak és intézmények vállalják, hogy a kihelyezett edényzet, konténer 
megsérüléséről, megrongálódásáról észlelést vagy a hozzájuk érkező bejelentést követően 
haladéktalanul kötelesek a Vállalkozót tájékoztatni. A konténerek sérülését a Felek közösen 
vizsgálják, a károkozás kapcsán a felelősséget, valamint a javítási költség megtérítését 
vállalják.  
A jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben felsorolt 
társasházak és intézmények kötelesek gondoskodni a Vállalkozó által elhelyezett konténerek 
őrzéséről, melyre tekintettel a nem megfelelő őrzésből származó, a konténerek 



károsodásából, elveszésből vagy megsemmisülésből Vállalkozót ért károkért a jelen 
vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben felsorolt 
társasházak és intézmények a Megrendelővel kötött külön megállapodásban foglaltak 
alapján  vállalják, hogy anyagi felelősséggel tartoznak, nevezetesen az új konténer 
legyártásának, megvásárlásának költségeit - Vállalkozó által bemutatott számla alapján - 
kötelesek megtéríti a Vállalkozó számára. Erről Vállalkozó negyedévente tájékoztatást ad a 
Megrendelőnek. 
 
A szerződés mellékletében rögzített darabszámú és befogadóképességű tartályt a Vállalkozó 
biztosítja. A szerződés megszűnése esetén, a szerződésben foglaltaknak megfelelően, azt  
jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben felsorolt 
társasházak és intézmények a Vállalkozónak visszaadni, vagy megtéríteni kötelesek a 
polgári jog előírásai szerint. Az alap edényzetek, konténerek és berendezések Felek által 
elfogadott minimális költségei az alábbiak: 

120 l-es kuka    11 000 Ft / db + ÁFA 
240 l-es kuka    15 000 Ft / db + ÁFA 

 
Megrendelő elfogadja, hogy ha a szolgáltatást Megrendelőnek felróható okból a Vállalkozó 
nem tudja megkezdeni, vagy a már megkezdett rendszeres szolgáltatás szünetel, akkor a 
Szolgáltatás megkezdéséig a Megrendelő a szerződés mellékletében szereplő, illetve 
esetileg kihelyezett edényzetek után az alábbi bérleti díjat fizeti: 

120 l-es kuka        1.716,- Ft/db/hó + ÁFA 
240 l-es kuka       2.028,- Ft/db/hó + ÁFA 
 

Amennyiben a teljesítés megkezdése előtt Megrendelő eláll a szerződéstől, akkor kártérítési 
kötelezettséggel tartozik a Vállalkozónak a már beszerzett berendezések vagy megrendelt, 
de már nem módosítható beszerzések után. 
 
4.4. Megrendelő vállalja a szerződésben rögzített feltételek teljesítését és törekszik arra, 
hogy a gyűjtési területen keletkező összes szelektíven gyűjthető hulladék a szelektív 
hulladékgyűjtési rendszerbe kerüljön. 
 
 
5. A vállalkozó díj 
 
5.1. A Megrendelő Vállalkozó részére konténer-ürítésenként 649,- Ft + Áfa (azaz 
hatszáznegyvenkilenc) Ft + Áfa / 240 literes konténer + ÁFA vállalkozási díj fizetésére 
köteles a Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított és címére megküldött számla 
ellenében havonkénti ciklusban. A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozó valamennyi 
költségét, tartalmazza a konténerek használati, ürítési, a hasznosítható hulladékok 
szállításának, valamint a környezetbarát kezelésének költségét is. A Vállalkozó a 
kedvezményes díjtétel megállapításakor figyelembe vette a tervezhetően keletkező 
hulladékok mennyiségét. 
 
5.2. A Vállalkozó a tárgyhavi teljesítés alapján a tárgyhót követő hónap 15. napjáig számlát 
nyújt be a Megrendelő részére, aki 3 munkanapon belül dönt a számla, illetve a teljesítés 
elfogadásáról. Megrendelő a teljesítés elfogadását követő 10 banki napon belül köteles 
átutalni a Vállalkozó bankszámlájára a szolgáltatás tárgyi időszaki, számla szerinti 
ellenértékét. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő késedelmesen 
teljesít, úgy Vállalkozó a Ptk. 301. § -a szerint számított késedelmi kamatra jogosult. 
Ha a szolgáltatás díjának megfizetésével Megrendelő 30 napon túli késedelembe esik, 
Vállalkozó a szolgáltatást megrendelő előzetes értesítése után szüneteltetheti. 
A szolgáltatás szüneteltetése esetén a tartozás rendezését követően a mellékletben 
szereplő első járatnapon történik a szolgáltatás újraindítása. 
 



 6. A szerződés id őtartama 
 
6.1. Ezen szerződést határozott időre, 2013. június 6. és 2013. december 31. közötti 
időtartamra kötik a Felek. 
 
7. Szerződés megszüntetése 
 
7.1. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Vállalkozó 
szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi és a szerződésszerű teljesítést 
Megrendelő felszólítása ellenére nem állítja helyre, az Alvállalkozó és alkalmazottai a 
Megrendelő telephelyén érvényben lévő munkavédelmi, tűz-, környezet- és üzembiztonsági, 
valamint a saját tevékenységére vonatkozó egyéb előírásokat - Megrendelő felszólítása 
ellenére – továbbra is ismétlődő jelleggel, dokumentáltan megszegik. 
 
7.2. Amennyiben az 1. számú mellékletben felsorolt társasházak vagy intézmények közül 
bármelyik három egymást követő ürítés alkalmával a 4.2. pontban meghatározott 
hulladékgyűjtési követelményeknek nem tesz eleget Vállalkozó jogosult az adott társasházra 
illetve intézményre vonatkozóan a szerződés még fennmaradó időtartamában nem 
teljesíteni, ezzel arányosan a vállalkozói díjat az adott társasházra vagy intézményre 
vonatkozó darabszámnak megfelelően csökkenteni. 
 
8. Hibás teljesítés, kötbér 

8.1 Amennyiben a  Vállalkozó a 3.7. pont alapján a Megrendelő által meghatározott ürítési 
napokhoz képest öt munkanapot, illetve az ürítendő mennyiség 10%-át meghaladó 
mennyiség tekintetében késedelmesen teljesít, a vállalkozási díj 1 havi mértékének 
megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni.  

8.2 A Megrendelő a Vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a 
késedelem meghaladja a 10 munkanapot az ürítendő mennyiség 50%-át meghaladó 
mennyiség tekintetében . Az elállást írásban kell közölni. 
  
 
9. Egyéb rendelkezések 
 
9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai 
követelményeknek megfelel, a szükséges anyagi erőforrásokkal, összes hatósági és egyéb 
engedéllyel rendelkezik és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni is fog.  

 
9.2. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult, melyről előzetesen írásban 
tájékoztatja a Megrendelőt. Az esetleges alvállalkozók bevonása a Vállalkozó felelősségi 
körét nem befolyásolja.  
 
9.3. A Felek megállapodtak abban, hogy amennyiben a gyűjtött hulladék a Felek közös 
vizsgálata alapján nem a szerződésnek és a feliratozásnak megfelelő minőségű, illetve 
szennyezettsége az ürítendő konténer szemrevételezésekor meghaladja az 5 tömeg %-ot, 
abban az esetben a konténer nem kerül ürítése, viszont a szolgáltatás teljesítése és 
vállalkozási díj kiszámlázásra kerül a Megrendelő felé. A Vállalkozó ebben az esetben a 
munkalapján jelzi, hogy szennyezettség folytán az ürítés elmaradt, továbbá vállalja, hogy 
igény esetén, erre vonatkozó szerződés alapján az esetileg nem hasznosítható hulladékot 
tartalmazó, szelektív hulladékgyűjtésből származó gyűjtőedényeket eseti jelleggel leüríti 
1000,- Ft+ ÁFA/konténerürítés vállalkozói díj megfizetése mellett, biztosítja ezáltal a 
szelektív hulladékgyűjtés újraindulásának azonnali lehetőségét.  
 



9.4. A Megrendelő elfogadja, hogy a 5.1.-es pontjában szereplő díj abban az esetben 
érvényes, ha a szelektív gyűjtő kapacitás legalább havi 1 m3 / lépcsőház / frakció, mint 
mennyiségi alsó határ. A Vállalkozó a mennyiségi alsó határ alatti szelektív hulladékgyűjtő 
kapacitás szolgáltatására nem, vagy csak egyedileg meghatározott feltételekkel kötelezhető. 
 

9.5. A Vállalkozó nem az általa biztosított konténerekben gyűjtött, vagy nem a 
követelményeknek megfelelő minőségű hulladék eseti vagy rendszeres szállítására nem 
kötelezhető. Amennyiben a konténerek rendszeresen túltelítettek, a Vállalkozó 
kezdeményezi a szelektív gyűjtő kapacitások a szerződésben szereplő, vagy az időközben 
módosított egységáron történő bővítését. A szelektív gyűjtőedények számának bővítése 
esetén Felek a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletét 
ennek megfelelően közös akarattal módosítják. 

 
9.6. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés Megrendelőnek felróható 
okból megszűnik, úgy a Megrendelő kötelezettséget vállal a kihelyezett gyűjtőedényzet 
beszerzési áron (4.3.pont) történő megvásárlására. Ha a szerződés Vállalkozónak felróható 
okból, vagy Felek megegyezése alapján szűnik meg, illetve a 7.2. pontban foglalt esetben az 
1. számú mellékletben felsorolt illetve érintett társasházak illetve intézmények kötelesek a 
gyűjtőedényzeteket átadni, a Vállalkozó a gyűjtőkonténereket köteles 15 munkanapon belül 
elszállítani. Amennyiben a Vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
Megrendelő jogosult a gyűjtőkonténerek Vállalkozó költségén elszállítani, illetve 
elszállíttatásáról gondoskodni. 
 
9.7. A Felek megállapodtak abban, a Vállalkozó nem megfelelően végzi a szolgáltatást, 
amennyiben a rendszeres hulladékelszállítást - vis maior, azaz havaria helyzet kivételével - 
nem végzi, és ez által akadályozza a Megrendelő zökkenőmentes napi hulladékkezelési 
tevékenységét. A nem megfelelő szolgáltatás sorozatos és dokumentáltan ismétlődő 
megvalósulása szerződésszegésnek minősül. 
Nem tekinthető nem megfelelő szolgáltatásnak az előre nem látható, előre nem tervezhető 
havaria helyzetekből, forgalmi viszonyokból és akadályokból, időjárási tényezőkből származó 
késedelmes szolgáltatásbiztosítás. Ezekben az esetekben a Vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy az akadályoztatás okának megszűnését követő legrövidebb időn belül, a normális 
hulladékszállítási szolgáltatást a Megrendelő részére újra, ismételten beindítja. 
 
9.8. A Felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó által elszállított hasznosítható 
hulladékok utólagos válogatásra, majd lehetőség szerint újrahasznosításra kerülnek. A 
hulladékok kezelésével kapcsolatos egyéb igényeket a Megrendelőnek előzetesen és 
írásban szükséges meghatároznia a Vállalkozó felé (pl. bizalmas kezelés, 
hulladékmegsemmisítés, stb.).  
 
 
10. További megállapodások 
 
10.1. A hasznosítható hulladékok az .A.S.A. Magyarország Kft. Gyáli Regionális 
Hulladékkezelő Központjába (2360 Gyál, Kőrösi út 53.), valamint közvetlenül az 
újrahasznosítás helyszínére kerülnek beszállításra. Az utólagos válogatást követően, vagy 
az eseti szállítások kapcsán keletkező nem hasznosítható hulladékok az A.S.A. 
Magyarország Kft. Gyáli Regionális Hulladékkezelő Központjában (2360 Gyál, Kőrösi út 53.), 
illetve műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakóban kerülnek elhelyezésre. 
 
10.2. Teljesítés helye: (1. sz. Mellékletben rögzítve) 
 
10.3. Kiegészítő ürítési gyakoriság, időkorlát:  
 



Szükség esetén az előre egyeztetett ürítési napon, túralogisztikán kívül is – munkanapokon 
az írásbeli bejelentéstől számított 72 órán belül – Vállalkozó eseti hulladékszállítási 
szolgáltatást biztosít. 
 

10.4. Amennyiben a hulladékkal teli konténer tartamának sűrűsége a 100 kg / m3-t 
meghaladja, vagy építési törmelék, tömöríthetetlen fémhulladék kerül bele és ezért az 
öntömörítős hulladékgyűjtő gépjármű a konténert nem tudja megemelni és üríteni, akkor 
Vállalkozó igény esetén a konténer elszállítását más konténerszállító járművel vállalja más, 
eseti, illetve kiegészítő szállítási díj ellenében.  
 

10.5. A Megrendelő beleegyezik abba, hogy a nem hasznosítható hulladékként átadott 
hulladékban lévő esetleges hasznosítható anyagokat a Vállalkozó hasznosíthassa, 
értékesíthesse és egyben lemond ezen hulladékok értékesítéséből származó bevételről. 
A Felek megállapodtak abban, hogy hasznosítható hulladéknak kizárólag a különgyűjtött, 
nem hasznosítható hulladéktól elkülönítetten átadott, tiszta, hasznosításra alkalmas 
hulladékokat tekintik, az alábbiakban részletezettek szerint: 
 
I. Külön gy űjtött hullámkarton-papír (EWC 15 01 01): 
Külön gy űjtött irodai, újság, nyomtatvány-papír (EWC 20 01 0 1): 

Átvételi feltételek: 
• Az MSZ EN 643:2002 szerinti minőség 
• Tiszta, fizikai és más papírtól szennyezés mentes állapot. 
• Száraz állapot. 

 
II. Külön gy űjtött tiszta PE fólia és PET palack (EWC 15 01 02):  

Átvételi feltételek: 
• Az MSZ EN szerinti minőség 
• Tiszta, fizikai és más anyagtól (pl. élelmiszermaradék) szennyezésmentes állapot. 
• Száraz állapot. 

 
10.6. A hulladékgyűjtő tartályba nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással, lerakással foglalkozók testi 
épségét, vagy használata során a munkagép, ártalmatlanítómű, stb. műszaki 
berendezésében rongálódást, a környezetben szennyeződést idézhet elő (16/2001. (Vll.18.) 
sz. Köm. Rendelet 1. melléklet). Ha a hulladékgyűjtő tartályba megállapítható módon 
veszélyes hulladék került, Vállalkozónak kötelessége a hulladékszállítást megtagadni. Ebben 
az esetben a Megrendelő tudomásul veszi, hogy költségként az ürítési díj és egyéb felmerülő 
kiegészítő költségek kiszámlázásra kerülnek. A veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása 
elkülönített formában történik.  

 
10.7. A jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben 
felsorolt társasházak és intézmények vállalják, hogy a csukott fedelű gurítható hulladéktároló 
edényzetet a társasház elé az ürítési napon kihelyeztetik legkésőbb reggel 6.00 óráig, vagy 
az edényzethez, konténerhez akkora közlekedő utat szabadon hagynak, tisztán tartanak, 
ami a biztonságos, gyors és balesetmentes munkavégzést nem akadályozza. A fentieknek 
nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a Vállalkozó jogosult megtagadni, illetve 
az abból származó többletköltségeket, illetve a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan 
részét képező 1. sz. mellékletben felsorolt társasházak és intézmények hibájából meghiúsult 
szolgáltatás költségét a társasházak, illetve intézmények felé felszámolni. Ebben az esetben 
a Megrendelő visszaköveteléssel nem élhet.  
 
10.8. A Vállalkozó a szerződésben rögzített konténertípusokon kívül más gyűjtőedényzet 
biztosítására és ürítésére nem kötelezhető. 
 



10.9. Vállalkozó tudomásul veszi és vállalja, hogy a 4.2., 4.3., 9.6 és 10.7. pontokban 
foglaltak illetve az azokban foglalt kötelezettségek megszegése esetén közvetlenül az 
érintett társasház illetve intézmény felé érvényesíti igényét. 
 
10.10. A Megrendelő a Társasházaktól érkező igények szerint a programot folyamatosan 
bővíti. A szerződés időtartama alatt a programhoz csatlakozó Társasházakra a 
szerződésben meghatározott feltételek vonatkoznak. 
 
10.11. A Felek kötelesek kölcsönösen tájékoztatni egymást minden olyan eseményről, 
mulasztásról, információról, körülményről, amely a szerződés teljesítését érintheti. 

 
10.12. A szerződő Felek egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat ajánlott levél, telefax, e-
mail útján intézik. 
 
A Felek a szerződést áttanulmányozták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
egyezőt elfogadták, és azt aláírásukkal nyugtázzák. 

 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 
hulladékokra vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. Vitás esetekben a felek 
megállapodtak abban, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét fogadják el.  
 
Budapest, 2013. június 6. 
 
 

……....................................... 
Temesiné Apollónia Aranka 

……........................................... 
Sziromi Nagy Tamás 

                      irodavezető      ügyvezető 
   Megrendelő      Vállalkozó 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
…………………………………… 
Nyeste-Szabó Marianna 
pénzügyi irodavezető 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 

Sorsz. Társasház címe: Konténerszám: Havi átlagos ürítések száma: 

 
 Papír 

(db) 
Műanyag 

(db) 
Papírra Műanyagra  Összesen 

1 Mester u. 57. 1 1 4,345 4,345 8,690 

2 Mester u. 59. 1 1 4,345 4,345 8,690 

3 
Kerekerdő Óvoda, Vágóhíd 
u. 35-37. 

1 1 4,345 4,345 8,690 

4 
Kicsi Bocs Óvoda, Erkel u. 
10. 1 1 4,345 4,345 8,690 

5 
Liliom Óvoda,  
Liliom u. 15. 0 1 0,000 4,345 4,345 

6 
Méhecske Óvoda, Ifjúmunkás 
u. 30. 1 1 4,345 4,345 8,690 

7 
Napfény Óvoda, Napfény u. 
4. 1 1 4,345 4,345 8,690 

8 
Bakáts t. Ének-Z. Általános 
Iskola  
Bakáts tér 12. 1 1 4,345 4,345 8,690 

9 
Fővárosi Komplex, EGYMI 
Gát u. 6. 1 1 4,345 4,345 8,690 

10 
Kosztolányi D. Ált. Isk.  
Ifjúmunkás 1. 1 1 4,345 4,345 8,690 

11 
Kőrösi Cs. Ált. Isk. 
Ifjúmunkás 13. 1 1 4,345 4,345 8,690 

12 
Leövey Klára Gimn Vendel 
u. 1. 1 1 4,345 4,345 8,690 

13 Molnár Ferenc Ált. Isk.  
Mester u. 19. 1 1 4,345 4,345 8,690 

14 
Weöres Ált Isk és Gimn.  
Lobogó u. 1. 3 3 13,035 13,035 26,070 

15 
Polgármesteri Hiv.  
Bakáts tér 14. 1 1 4,345 4,345 8,690 

16 
Polgármesteri Hiv.  
Ráday u. 26. 1 1 4,345 4,345 8,690 

17 
Polgármesteri Hiv. 
Lenhossék u. 24-28. 1 1 4,345 4,345 8,690 

18 FMK Haller u. 27. 1 1 4,345 4,345 8,690 
19 FESZ Mester u. 45. 1 1 4,345 4,345 8,690 
 Összesen:  20 21 86,9 91,245 178,145 

 

    Havi átlagos ürítések száma összesen: 178,145 
    Ürítés nettó díja/ konténer: 690,449,- Ft 
    Ürítés bruttó díja/konténer: 876,870,- Ft 
    Havi átlagos ürítések nettó díja: 123.000,- Ft 
    Havi átlagos ürítések bruttó díja 156.210,- Ft  

 
 
 

 


