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Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság véleményezi -

Humánszo lgáltatási Blzottság véleményezi

Hatźff ozati j av as|at a bizotĺság' szźffiáÍ a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés megtargyalását.

Budapest Józsefváľosi On ko rmőnyzat
Képviselő.testülete számár a

Tĺsztelt Képviseíő.testůĺlet!

A Józsefuaľosi onkoľmányzat a RECYCLE Hungaľy K-ft.vel (székhely: l052 Budapest, Váci
u.I6lc) 2008. junius 3}-źnmegállapodást kötöttek ahávhozmenő szelektív hulladékgýjtésľe
vonatkozőan' kiegészítve az FKF, Zrt. á|ta| szelektív hulladékgyrĺjtésként alka|mazott

megoldást (hulladékszigetek iizemeltetése közterületekeĐ.

A megállapodás 10. pontja a|apjarl

,,A Megállapbdást afelek határozott időre, öt évre (azaz 2013. július 3l-ig) kötik
azzal, hogł amennyiben egłik Fél sem mondja fel a Megállapodást a lejárat előtt
Iegalább 90 nappal, akĺrcr a Megdllapodós automatikusan eg-eg éwel
meghosszabbodik. "

A megállapodást a Felek tĺibb alkďommal móđosítottak a hulladékgýjtés címei és

kerctszźlmatekintetében. Jelenleg ezeĺ szolgźlltatást több mint hatszźz tiáľsasház veszi igénybe

a ker{ilet ktilĺjnböző pontj ain'

ÉR KEzETT
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Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a RECYCLE Hungary Kft. iigyvezetője David
McCall 2012. április 10-én elektronikus úton küldött értesítést, mely szerint a gýjtési
tevékenységiiket f0|2. április 10-től felfiiggesztették. Azokban a társasházakban ahol a Kft.
tulajdonát képezték a muanyag gffitőedényeket elvitték. A Kft. éľtesítése az előterjesztés 1.

számú melléklete'

Tekintettel arľa, hogy azutités heti két alkďommal - szerđa, cstitörtök _ valósult meg' ezért a

kialakult renĺĺkívĺili helyzet miaÍl. a'r,onnali intézkedések végľeh ajtźĺsá,rakęľĺilt soĺ.

A házhoz menő szelektív hullađékgytĺjtési feladatokat 2012. április |3-átőI a Józsefuaĺosi
Varostizemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) |źŃja el, a Szolgálat tulajdonźtban á|Iő
gépjármiivekkel és személyzettel. Azokban a társasházakban, ahol a gytĺjtőtartályok
elszállításra kęrültek, azok részére szemetes zsákot biĺosít. A Szolgálat munkatáľsai első
alkalomma| 20If. április |3-źn (péntek) és I4-én (szombat) tulmunkaidőbęn látĺík el
feladataikat, aŻ,kovetően folyamatosan szerdánként és csütĺjrtĺjki napokon, 04.00-16.00 óra
kĺjzötti időtartamban, 6 fővel.

A szolgáltatásf}If. december 31-ig tartó biztosítasa érdekében beszerzési eljárás lefolýatása
válik szükségessé a Jőzsefvtnosi onkormányzat Kozbęszerzési és Beszerzési SzabáLyzata
a|apjáĺ. A besz,etzési eljárás éľvényes és eľedményes lefolytatásáig javaslom, hogy a
fel adatokat a J ő zsefv áro s i V áro süzemeltetés i S zo|gáIat v é gezze, 20 12. mźlus 3 1 -i g.

Javaslom, hogy a beszerzési eljárźs fedezetéről a Képviselő-testĹilęt 2012. május havi első

tilésén hozza meg a dĺjntését. A Szolgálat költségigénye a feladate||źtźsra vonatkozőan az

atábbiak: dologi kiadások (iszemanyag, szemeteszsák) 300 e Ft, személyi kiadások (tulóľa)

342 e Ft + járulék 92,3 e Ft, melyek a Szolgálat kĺlltségvetésében nem kertiltek tervezéséľe'
ezért a fedezet biztosítása szĺikséges.

Fedezettil javaslom az onkormźnyzat az á\tďrźnos l.arta|ékot megjelölni.

Az előzőękben hivatkozott megállapodás 4. pontja az onkormaĺlyzat kötelęzettségeit
határozza meg. A 6. pontjának első mondata szerint: ,,A SzolgźLltatőt jelen megállapodás
teljesítése kapcsán đíjazźs nem illeti meg mindaddig, míg az onkoľmźnyzat folyamatosan
biztosítja a kiszolgáló szemé|yzetet a begffitési munkákra.'' Az Önkoľmrányzat ezen
kcitelezettségeinek minden esetben eleget tett.

A megállapodás 8. pontja szeľint ,,Amennyiben az onkormányzat a 4. pont a\alti
kötelezettségeinek nem tesz eleget, így a SzoLgáItatő mentesül jelen Megállapodrásban rá
háÍuló kötelezettségek alól és a jogosult a Megállapodást azoĺlna|i hata|Iyal felmondani.'' 2.

melléklet.

Fentiek a|apján indokolt a Kft. tevékenységének felfiiggesztésľől szóló bejelentése jogi
szempontból tĺjľténő feltilvizsgálatą mind a megźilapodiísban, a Ptk-ban és egyéb vonatkozó
jogszabalyok alapján, esetleges káľtérítési igény éľvényesítése céljából.

A Képviselő-testtilet döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. 5 Q)
bekezdése, 8. $ (1) bekezdésén és a 10. $ (1) bekezdés d) pontján alapul.

Fentieka|apjankéľemazalálbbihatfu ozati javaslatelfogadását.

IIĺ.rÁnoza.TI JAvAsLAT

Á. Képviselő testĺilet rúgy dönt' hogy

l. tudomásul veszi a RECYCLY Hungaľy Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci atca |6/c.)

ugyvezetójénęk}}LZ. ápľilis 10-én tett tevékenység felfiiggesztésére vonatkozó bejelentését.



2. felkéri a polgármesteľt, hogy jogi szempontból vizsgá|ja meg a határozat 1' pontjában foglalt

bejelentést, és esetleges kártérítési igényre vonatkozó szükséges intézkedéseket tegye meg.

3. ahatározat 1. pontja alapján aházhoz menő szelektív hulladékgyĺjtési feladatokat f0I2. májls 3|-
ig a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat |átja e|, mely feladatellátáshoz - dologi kiadásokra

(šzemeteszs ttk, uzemanyag, egyéb) - 300 e Ft-ot biztosít, a szemé|yi kiadásokra 34f e Ft + 92,3 e Ft
jáľulék összeget biztosít'

4. ahatározat 3. pontjában foglaltak alapján

a.l az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkodési általános és céltaľtalékon beliil az áńtal'ános

tartalék e|őirźnyzatát.734,3 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre

átadott pénzeszkoz á||amháztartáson belĹilre, ezen belül a saját költségvetési szervek működési

felügyeleti szervi támogatás e|oirźĺnyzatźú' ugJan ezen összeggel megemeli.

b.l a Yárostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevéte|i tźmogatások saját költségvetési szervek

működési felügyeleti támogatása e|őirányzattú 734,3 e Ft-tal és ezze| egyiđejűleg a kiadás személyi
juttatás - túĺóra - e|oirźnyzattrt 34f,O e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális

hozzźĄźm|ási adó e|oirányzatát 92,3 e Ft-tal, dologi - üzemanyag _ e|őirányzatźń 300,0 e Ft-tal

megemeli.

5. felkéri a polgármestert, hogy afOlf.június l-jétol kezdődő, 20|f. december 3l.ig tartő,házhoz
menő szelektívĺulladékgyújtésre vonatkozó beszerzésre vonatkozó fedezet biztosításaĺól intézkedjen

a Képviselő-testtilet f0I2. mtĄus havi első ülésén.

6. felkéri a po|gáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az onkormányzat költségvetésének

következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 1.-4. pont esetén flIf . ápri|is 1'9.

5. pont esetén a Képviselő-testület 2012. május havi első ülése

6. pont esetén a k<iltségvetési rendelet következő módosít.ása

A dtintés végľehajtás átvégző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 20If . ápri|is 19.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyz(i
nevében és megbízásából

/ /ł |dk,frlbtz- Ďľ. Mészär Erika
aljegyzo

!ľ"Jfubsis Máté
*polgáľmesteľ
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David McCall [david@recyclehungary.hu]
Kiildvą 2012. ápń|is 10. 16:35
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Máoo|atot kap: Edit Buriwz ledit@recyc|ehungary.hu]; Saginé Pal
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Tisáe|t PartnerÜnk!

David McCall
RECYCLE Hungary Kfr.
H-1052 Budapest, Váci utca 16/C.
Tel: +36 (1) 2530987
Tel: +36 (70) 386-2763
Fax: +36 (1 ) 2530986
e-mail: david@recyclehungary.hu
www.recyclehungary.hu

Csatolva kii|döm levelünket aházhozmenő sze|etív hu||adékgyűjtési rendszerünk felÍiiggesztése kápcsán.

Bármi|yen módú segítséget megköszönnénk, mellye|megmenthető |enne a ľendszer!

4ó/z,lľl ĺ,yr,

t.

M BJńh!
Be-*/,,'ą.'Ł

https:lljphxch/owal?ae:Item&t:IPM.Note&id:RgAAAABTLTfllvBxhTZyv2v6Bee... zolz.04.ll.



Recacl" đř Hungoĺg

Tisztelt Partnerünk!

lkt.sz.: R-1412012
Tárgy: házhoz menő szelektív
huIladékgyűjtés

Már 2011 végén lehetett látni, nem lesz könnyű fo|ytatni házhoz menő sze|ektív
hu||adékgyĹijtési tevékenységünket 2012-ben. A jelentősen emelkedő
üzemanyag árak és béremelések me||ett megszĹĺnt az eddigi koordináló
szervezetek által nyújtott begyűjtési támogatás. (E|vileg az állam! tú|ajdonú oHU
Nonprofit Kft' támogatja a szelektív hu||adékgyűjtést,-de tobbszöri í<eresésünk
e|lenére nem kívántak ve|ünk tárgyalni, szerződni.j

Az országgyűlésnek benyújtott T/5538 számú törvénytervezetbő| és módosító
javas|atokból látszik, mi a várható út az i|yen tevékenységnek.

2a12. márciusban személyesen tárgyaltuk az FKF zrt. képvise|őive| az á|ta|unk
bevezetett és Íe|épített rendszer átadásáról. Kedvező aján|atot tettl)k; azza] a
fe|téte||el, hogy pozitív döntés esetén |egkésőbb 2012. április 1-ig történik az
átadásra kerülő eszkozök kiÍizetése. Emel|ett vállaltuk az átadásra kerülo
rendszerre| kapcso|atos betanítást, kíséretet.

Az.F.KF Zrt. képvisetői eddig nem vá|aszoltak. Többszöri érdek|ődésre mindig
néhány nappal elhalasztottak a választ. Legutóbb keddig, április 1o.ig ígértek
vá|aszt.

A je|enlegi körü|mények - magas üzemanyagkö|tségek, támogatás hiány -mellefi nem tartható fenn a gyűjtési rendszerünk. Nem vá||alhatjuk tovább, hogy
veszteségek me|lett végezzük a gyűjtést.

Miután nem sikerü|t megnyugtatóan megállapodni az FKF Zĺ|.-ve| a
tevékenységünk zökkenőmentes átadása és folytatása kapcsán, kényte|enek
vagyunk a gyűjtést 2a12. ápri|is 10-tő|felfüggeszteni.

Az eddigi egyuttműködésüket megköszönve, maradok tiszte|ettel :

ugyvezető
RECYCLE Hungary Kft.

Budapest, 2012. ápri|is 1 0'
Recyc|e Hungary Kft. 

- 
H-.t052 Budapest, Váciutca 16/G. e-mail: david@RecycleHungary.hu

Te|: +36 (1) 2:53-0987, +36 (70) 411-9687, Fax: +36 (ĺ) zss-ogao
& ĺooy",jjrahasnpsÍtoft ppíua nyo,ĺ,tat,a &
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Megá|lapodás

amely |étrejött

egyfe|ó| Budapest Főváros Józsefuáros tnkormányzata (1082 Budapest, Baross u.
63.67. képvise|i: csécsei Béla potgá1este|. a továbbiakban tnkormányzat-,

másfelő| a REOYGLE Hungary Kfr.( székheýe: 1052 Budapest, Váci utca 16lc.,
képviseli: David McCal| ügyvezetö, cg 01-09-888279 Fóvárosi Bíróság, Adószám:
14086881 -241) - a továbbiakban Szo|gált&

közĺitt a megie|olt időpontb an az atábbi fe|tételekke| :

|. A meqállapodás célia:

1. A fe|ek kinyilvánítiák azon szándékukat, hogy az tnkormányzat tertiletén
fej|esszék a nem veszé|yes hul|adékok sze|ektív gyÚjtését, ezá}ta| elómozdítsák a
Hu|ladékgazdá|kodási törvényben és a Fővárosi Önkormányzat szi|árdhu||adékok
keze|éséről szó!ó rendeletében célként kitűzött visszaforgatást.

2. Ennek e|érése érdekében a fe|ek az|. számú mel|éktetben rész|etezett ún. házhoz
menő |akossági szelektív begyűitési rendszert (Rendszeń) hoznak |étre.

3. A fe|ek megáItapítiák, hogy a jelen Megál|apodásban megfogatmazott rendszer
inem tartozik annak a hu|ladékkezelési közszo|gá|tatásnak a hďáýa a|á, ame|yre
jelenleg Budapest Föváros köĄazgatási tertiletén kizáĺóllag az FKF ZRt. jogosuľt. A
felek megállapĺtják továbbá, hogy jelen Megál|apodásban megfogälŕň.azott rendszer
nem váľtja ki, csupán kiegészíti az FKF zRt. á|ta| sze|e'ktív hu||adékgyrljtésként
alkalmazott mego|dást (hu||adékszigetek iizemettetése kÖzteľti|eteken), mely viszont
része a fővárosi hul|adékgazdálkodási közszolgáltatásnak. A felek végtil
megá|lapí$ák' hogy a jelen Megá||apodásban megĺfogn|mazott rendszer
bevezetésének lehetőségét a Fővárosi tnkormán1zat ünooZ (X. 18') Fóv. Kgy.
számú rendeIetének 34. $ (9) bekezdése teszi |ehetövé.

l|. Az onkormánrzat kötelezettséqei :

4.A je|en Megállapodás a|apján az Önkormányzat
nem emel kifogást és ne|n támaszt akadályt aza| szemben, hogy a
Szo|gáltató a |eírt tevékenységet az tnkormányzat közigazgatási teĺtl|etén
végezze
az tnkormányzat rendelkezésére áttó fórumokon mind szóban, mind ĺrásban
a |ehetőséghez képest több a|katomma| és resfetességge| a rendszert
ismerteti, annak elönyeit kieme|i, a|ka|mazását népszeriisíti, es minden
megtesz azéÍt, hogy a lakossági kömyezetvéde|mi tudafforĺnátás kiterjedjen a
rendszer igénybevéte|ére



amenn)/iben a rendszer műkodőképessége azt megköveteli, helyi
önkormán12ati rende|ettervezetet terjeszt a képvise|&testÜlet e|é, me|yben a
kerÜleti házhoz menő |akossági sze|ektív hulladék begyűjtést a jelen
Megá|lapodássa|egyezőtarta|omma|szabá|yozza
az tnkormányzat a Védőháló Paks NonproÍit Kfrén keresztü| a kiszolgá|l
személyzetet a begyűitési titemtervnek megfele|ó nap számban és napokon a
Szolgá|tató rendelkezésére bocsátja, hogy ellássák a hulladéköegyűjtö járat
szakszeméľyzete mellett szÜksfues és csak betanÍtást igény|ó Íizikai munkát
amennyiben a rendszerbe bevont ingat|anok esetében a tu|ajdonosok jogi
jellegű prob|émáva| szembesĺilnek akkoą amikor az FKF ZRt..né| az áłta|a
nyÚitott hulladék.begyüitési közszo|gáltatás fełtételeinek módosÍtását
kezdeményezik, a |ehetősfuek szerint rende|kezésre bocsátia saját
j ogsegé lys zo|gá|atát a i ogvitás tlgyek rendezése érdekében
a Szolgá|tató negyedéves jelentését az tnkormányzat hivata|os Iapjában
térĺtésmentesen közzéteszi

|l. A Szolgáltató kötelezettséoei

5. A jebn Megál|apodás alapján a Szolgáltató
a- biztosítia a műszaki feltéte|eit annak, hogy a jelen Megá||apodásban

megĺfoga|mazott rendszer a rendszerbe bevont ingat|anok tekintetében
megfe|e|óen műkci'djön

b. beszerzi a rendszer mÚködtetéséhez szĹikséges engedéýeket, külonösen a
hutladék-begyĺijtési és hu||adékszál|Ítási engedé|yeket

c. a rendszerbe bevont ingaüanok fu|ajĺlonosai számára iĺJóbn megfelelő
mennyisfuú szabványos, hitelesített, eltérő szĺnű és je|olésÜ gyÚjtóedényeket
ésfuagy műanyag zsákokat biztosít a papír., műanyag., és fémhu|ladékok
ingatlanon torténő e|kü|önített gyÍiitéséhez

d. meghatározza a hétnek vagy a hónapnak azt az egy napiát i|letve idópontot,
ame|yen a gyűjtóedényeket ésńĺagy műanyag zsákokat a köztertiletre az
ingatlantulaldonosoknak ki kell helyezni

e. a kti|on gyÚitött és fent meghatározott, egy héten vagy egy hónapban egy
alkalommal a közteĺtileten elheýezett gyÍijtőedényeket szállÍtojárművébe
kiĺiríti ésfuagy a műanyag zsákokat begy'ijti' a hul|adékot elszá|lítia, és
feldolgozásáró|, kezelĺśsĺáró|, hasznosÍtásáró| gondoskodik

f. a begyűitött és e|szál|ĺtott hulladék fe|do|gozásáról, keze|ésérö|,
hasznosĺtásáról aÍTa fe|iogosított hu||adékkeze|ónek torténő átadássa|
gondoskodik

g. te|iesíti az ąyébként a komyezetvédelmi jogszabályok álta| a hivatkozott
tevékenysegge| szemben támasztott követe|ményeket

h. lehetővé tesa az Önkormánpat szÁmára, hogy e|óre egyeáetett kiöpontban
az tnkormán12at képvise|őie betekinthessen a begyrijtott és elszállĺtott
hu||adékok anyagfajták szeľinti ný|vántartásába

i. negyedévente jelentést tesz kózzé az tnkormányzat hivatatos |apiában a
szelektĺven begyűjtött és elsál|ított hu|ladékok anyagfaiták szerinti
menny!ségérő|

j. ettá$a az tnkormányzatot és az Önkormányzat álta| kije|ölt sajtókapcsolatot
közlésre,. fe|haszná|ásra alkalmas anyagokka|, adatokkal, cikkteĺvezetekkel,
stb.

d.



|||. A Szolqáltató díiaása:

6. A Szo|gá|tatót je|en megál|apodás te|iesítése kapcsán díjázás nem il|eti meg
mindaddig, mĺg az tnkormányzat folyamatosan biztosĺtja a kiszo|gáló szemé|petet
a begyűjtési munkákra. Amennyiben az Önkormányzatennek nem tesz eleget, rlgy a
Szo|gáłtató á|tal - az e|sá||ított gyűjtőedény ĺirítési száma, il|etve zsákok esetén a
megvásáro|t zsák ára a|apján - meghatározott szo|gáltatási dĺj i|teti meg, mely.
zsákos gyűjtés esetén í00 Ft/db, kuka ürÍtés estén 350 Ft/db, me|y a KSH álta|
közolt éves inf|ációs ráta a|apján váľtozik.

|V. A meqá|lapodás hatá|va:

7. A je|en Megá||apodásban megŕoga|mazott rendszert a felek 2008. jú|ius 1. napián
vezetik be az tnkormánpat kĺizigazgatás terü|etén. A Szolgáltató kötetes eddig az
idópontig a rendszer beindításhoz sztikséges összes feltételt te|jesíteni, külonösen a
műszaki berendezések rendelkezésre állását igazolni és a kömyezetvédelmi és
egyéb engedélyeket bemutatni az Önkormányzat számára. Fz tnkormányzat
ugyaneŹen idöpontĘ köteles eleget tenni a rá háru|ó kötebzettlsĘeknek.

8. Amennyiben az Önkormányzata4. pont alatti kote|ezettségeinek nem tesz e|eget,
Úgy a Szo|gáľtató mentesÜ! a je|en Megállapodásban rá háru|ó kote|ezettségek aló|
és jogosult a Megállapodást azonnali hatálýal fe|mondani.

9. Amennyiben a Szolgáltatő az 5. pont a|atti kötelezettségeinek nem tesz e|eget,
úgv az tnkormányzat mentesĺi| a jelen Megáttapodásban rá háru|ó kÖtelezettsegek
alól és jogosult a Megá|lapodást azonna|i hatá||yalfe|mondani.

1o. A je|en Megá||apodást a fetek határozott idöre, öt évre (azaz2o13.jú|ius. 31.ig)
kötik azzal, hogy amennyiben egyik Fé| sem mondja fe| a Megál|a@ást a |ejárat
e|ótt |ega|ább 90 nappal, akkor a Megál|apodás automatikusan egy.egy éwe|
meghosszabbodik.

1 1. A je|en Megál|apodás aláírásának napján |ép hatáýba.

V. Kapcsolattartók:

12. A jelen Megál|apodássa| kapcsolatos kommunikáesőĺa a fe|ek az alábbi
személyeket jelö|ik ki:

az tnkorm ányzat képviseletében: Kovács Judit
cím: 1082 Budapest, Baross u.63€7.
telefonszám:459-2285

David Mc€a|| tigyvezető
cím: í052 Budapest, Váciutca í6/c.
telefonszám: 769-0216
faxszám: 253.0986
mobi|szám: (70) 386-2763
e-mail : david@recyclehungary.@m

a Szo|gáltató képvlse|etében:



Yl. Z4ró rende|kezések:

13. A Fe|ek válta|iák, hogy a je|en megállapodás kapcsán ke|etkező esetleges vitákat
e|sődlegesen egyeztetésse|, targyalásos úton rendezik oly módon, hogy az nem
akadá |yozhatja a jogszabályokba n meg hatá rozott feladatok vég rehajtását.

14. Jelen megá|lapodás kapcsán felmertiló esetleges jogvitákra a Fe|ek kikötik a
mindenkori hatáýos hatáskoń szabályok Íigyelembe vételével a Fővárosi Bíroság
kizá rólagos i||etékességét.

15. A jelen szerződés 6 eredeti példányban készĹilt, szerződő felek eá átolvasták,
megértették, s mint akaratukka|egyezőt a|áírásukka| |átták e|.

Ellenjegyzem:

Jegyző.
'ł..]

'

RECYCLE Hungary Kfr.



||. számú melléklet

Gyüjtőterv

Felek rögzĺtĺk, hogy 2008. ápritis 15-ig egy családi ház, egy szát|oda, egy kol|égium,
egy Múzeum' egy cég, egy iskola, és 346 társasház jeIenkezett.

Józsefuáros szűk, belvárosijellegú utcahá|ózata miatt három részre kerii| fielosáásra
a kertilet, három külon sá||Ítási napra:

1. közet Rákóczi út - József körut - Ü||ői út - Múzeum körút álta| hatarott terÜ|et
2. kÖrzet JózseÍ kön]t - Rákóczi rit - Fiumei út: Baross utca áľtal határolt tertilet
3. körzet József körút - Baross utca - Könyves Ká|mán körut - Ül!ói út áľta| határo|t
terälet

Ą pgsv=ĺłtes a megadott gyűjtési napon regget 4-kor kezdödik, és regge| 7-kor
befejeződik.


