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I. Előzmények:

A Koltségvetési és Pénnigyi Bizottság 559lf003. (12.09') sz. határozat a|apján a Budapest Főváros
VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat és a Főváľosi Közterület-fenntartó Zrt, f004. május i-én
határozat|an idótartamra kozszolgźitatási szerzódést kötött a kerület köztertiletein, illegálisan
kihelyezett kommunális hulladék (vegyes szemét) e|szá||itźsára.

II. A beteľjesztés indokolása:

Az FKF Zrt. aje|en|eg érvényes közszo|gźůtatási keretszerződés helyett ilj szo|gá|tatói keretszerződés

a|äírásźú kezdeményezte a szo|gáltatás időtaľtama és szolgáltatási díj vtitozásatekintetében.

III. Tényállás

A Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző BizoÍtság |481lf0|0.
(VIII.3l.) sz. határozatáú figyelembe véve azFKF zrt' és a Józsefuárosi onkormányzat között létrejt'tt
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testíileti ülés időpontj a: f0I3. augusztus 29. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. illegális hulladékkezelésľe vonatkozó
szolgáltatás i kerctszeruődésének megkötésére

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat e|fogađźstthoz egyszerű szavazattobbség

szükséges.
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Kommunális / lom i illęeális hulladékkezelés:

Kézitaknítás:

Gépi takaľítás:

ZolđlLomb hulladékkezelés :

Hulladékkezelés gépi rakodással :

Konténer megľendelés esetén (ha

nem egyfoľdulós taľtálycseľe tĺirténik):

kozszo|gá,|tatási keretszerződést legutóbb a szo|gźiltatási díj vá|tozźłsa miatt 2010. oktőber 26-án
módosították.

Az FKF Zrt, f013. év elején előzetes egyeztetés és tźĘékoztatás nélktil, a hatályos szerződést figyelmen
kívül hagyva, jelentősen megemelt összegű illegális hulladékkezelési dijat szám|ázott ki
tnkormányzaílĺlk felé. A közszo|gá|tatási keretszerződés 3. pontja a|apján a szo|gá|tatási díjat a
Közszolgáltató évęnte egy alkalommal feltilvizsgá|hatja és azt a megrendelővel töľtént előzetes
egyeztetés után módosíthatja. A 2013. évi folyamatos egyeztetéseket követoen az 'b.l(F, Zrt. augusztus
9-én megkü|dte azűj szo|gźitatási keretszerződéstervezetét, mely az e|őterjesztés mellékletét képezi.

AziĄszolgźitatásíkerctszerzódésdíjtételeíazaLébbiakszerintalakulnak:

4.755 Ft/ m' + AFA

2.150 Ft/ munkaóra + ÁFA

26.000 Ftl uzemőra + ÁFA

3.784 Ft/ m3 + AFA

11.000 Ft/ m3 + ÁFA

a fent megj elölt, hulladék típustól

fiiggő đíj + 30 %.

III. Jogszabályi környezet ismertetése:

A hulladékľól szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (továbbiakban: Ht.), valamint a települési
hulladékkezelési szabályakől szóló 6412008. (III.28.). Kormányrendelet, illetve a települési
szĹIárd hulladék-gazdálkodással ĺisszefüggő önkoľmányzati feladatokĺól, különösen a
települési szi|ard hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési kozszolgáItatásról sző|ő 6112002.
(X.18.) sz' Főv. Kgy. ľendelet (oľ.) előíľásai szerint kell eljárni.

IV. Döntés tartalmának ľészletes ismertetése:

Az FKF Zrt, mint Szolgáltató e|vtita|ja, a települési szilarď hulladék-gazdáIkodással összefüggő
önkormiányzati feladatokľól, különĺjsen a teleptilési szi|nđ hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési kozszolgźitatásról sző|ő 6112002. (X.18') sz. Főv. Kgy. ľendelet (or.)
alapjźn Budapest Főváros VIII. kerület köZterĹileteiről az i||egáIisan elhelyezett, nem
veszélyesnek minősülő településí szi|árd hulladék, lom és zölďlomb hulladék e|szá||ításźĺ és

hulladék-rĺľtalmatlanítő helyen történő elhelyezését, valamint igény esetén a tisztźn
zĺjldhulladék komposztáló telepľe való szá|Iításźt. ley javasoljuk az új Szolgáltatási
ker etszer zo dé s me gköté sét.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása:

A döntés célja, hogy a Budapest Főváros VIII. kerületi lakosság egészsége védelmében' a kerület

környezetének megóvása érdekében a veszélyesnek nem minősülő települési sz1|árd, hulladék
elszźů|ítása és áľtalmatlanítása, valamint zöldhulladék összegffitése, komposztáIásra töľténő

e|szá||ítása zav artalanl'l töľténhe s s en.



2013. évrevárhatőan szükséges bruttó 34.438.376 Ft összegben forrás biztosítása. Ebből af0I3. évi
költségvetésben i 1403 címen ľendelkezésre á||ő összeg 9.000,0 e Ft, a fenn maradó összegre
szükséges a fedezet biztosítĺsa, melynek egy része a JYSZ költségvetésében rendelkezésre áll,
melynek összege bľuttó f2.664,0 e Ft. A hiány 2.775,0 e Ft' melynek fedezetéül a működési általános
taľtalékot javaslom megjelĺilni. Egyben, miután azönkormźnyzat|esz a kotelezettségvállaló aJYSZ
költségvetéséből a tervezett e|óirányzat elvonása szükséges.

Az rij szolgáltatási szerzőďés az árvtitozás miatt tartós kötelezettségvállalást jelent az}nkormányzat
következő évi költségvetésére.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatokelfogadását.

HłľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képvĺselő.testiilet úgy dtint, hogy

1. elfogadja az előterjesńés mellékletétképező, FKF Zrt-vel kötendő szo|gźůtatźsikeretszerződést és

felkéri a Polgármestert a szerzódés aláírásrára'

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013' szeptember 01.

f, a) az 1' pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 111o7-0l cím műkĺidési cél és általános
tarta|ék - kotelező feladat - e|őirźnyzatárő|f .775,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11403 cím dologi
- önként vállalt feladat - e|óirźłnyzatára.

b) a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szo|gźůat 80103 cím bevételi finanszírozási műkodési
bevételen belül - önként vtilra|t feladat _ az irźnyitószervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtm|źn töľténő jóváírása e|őirtnyzatát és a kiadás dologi _ önként vźi|a|t feladat -
e|őir źny zatát f2.6 64,0 e Ft-tal csökkenti.

c) az onkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszirozási műkĺjdési kiadáson beltil az irányítószervi
támogatásként folyósított ĺámogatás kiutalása - önként vźů|a|t feladat - e|óirányzatárő| 2f.664,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1403 cím dologi - ĺjnként vá||a|t feladat _ e|őirányzatára.

d) felkéri a Polgármesteľt, hogy költségvetési ľendelet következő módosításáná| a határozatban
fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: a)-c) pontok 20 13 . augus ztlls 29 ., d) f0I3 . december 3 1 -ig.

3. Felkéri a Jőzsęfvétosi Váľostizemeltetési Szo|gáiat vezetójét, hogy a keriilet közteľületein,
illegálisan kihelyezett kommunális hulladék (vegyes szemét) ę|szá||ltásźtra kĺissön szerződést f014'
évre vonatkozőan.

Felelős: Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|atvezetoje
Hatáľidő: 20 13 ' december 3 1 .



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály
Gazđálkodttsi lroda, PénziigyilJgyosztźůy, Józsefuárosi Váľosĺizemeltetési Szolgálat

Budapest, 20 13. augusńls 29.

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábó|:

k
{

V%ą
Dr. Mészár Eľika

a|jegyző 201J Äljü f ŕj.



mely létrejĺitt egyrészről
cégnév:

székhely:
adőszźlm:

Szolgáltatói Keľetszeľződés

Budapest Fővaľos VIII. keriilet
Polgáľmesteľi Hivatala
1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
157-35715-2-4f

Józsefuaľosi onkoľmrĺnyzat

bankszámlaszźtm: 14tÜ0309-l0213949-01000006
mint megrendelő (továbbiakban: Megľendelő)

másrészľől a
cégnév:
székhely:
adósziím:

rovÁnosl KoZTERÜLET-FENNTARTó ZRT.
1081 Budapest Alftildi u.7.
tzr66602-2-44

cégtregyzékszám: 01-10-043157
bankszĺámlaszátrĺl: 10l02093-05086903-00000007
mint szolgáltató, (továbbiakban: Szolgáltató)

az a|ábbi feltételek mellett :

1.ĺ Aszerződés tárgya

Szolgáltató e|vái|a|ja, a települési szilaľd hulladék-gazdálkodással ĺisszefüggő önkormanyzati
feladatokĺól, ktilönösen a telepĹilési szilérd' hulladékkal kapcsolatos hulladékkeze|ési
kozszo|gźůtatasľól sző|ő 6|12002. (X.l8.) sz. Főv. Kgy. ľendelet (or.) a|apjáĺ Budapest
Főviíros VIII. keriilet kdzterületeiről az illegál.isan elhelyezett, nem veszélyesnek minőstilő
teleptilési szilaľd hulladék, lom és zölďlomb hulladék elszĺĺ]lítĺását és hulladék-ártalmatlanító
helyen töľténő elhelyezését, vďamint igény esetén atisztźn zöldhulladék komposztĺáló telepľe
va|ő szá||ításét.

2.l A szo|gáitatás teljesítésének helye

Budapest Fővaros VIII. kerületi onkoľmźnyzatának kozigazgatási teľtiletén, á|ta|a íľĺásban
kijelölt átneneti gyiĺjtőpontok, illetve vá|takoző helyszÍniĺ kiizteľiiletei.
Megľendelő és szolgźitatő az źltnenęti gyĺĺjtőpontok illetve vźt|takozó helyszínek pontos
helyét aszo|gáItatlís igénybevétele előtt legalább 3 munkanappal, esetenként, írásban rcgzíti.

3.l A szerződés időtaľtama: Äz a[áírás napj átó'l' 2013. december 3 1.ĺg.

4./ Teljesítendő feladatok

A veszélyesnek nem minősülő települési szilard hulladék elszĺĺllítasa és łźrta|mat|anitźsa,
valamint zĺildhulladék iisszegyíĺjtése, komposztáiásra töľténő eIszál|itźsa,,a gyujtőpontokról,
ill. a váltako ző he|yszlnű kdzteľiiletekről.

5.t A szo|gáitatálsok díjtételeĺt a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, mely a
szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Megrendelő részére nyujtott szo|gźitatas díját
Szolgáltató évente egy alkalommal felülvizsgálhatja" és azt a hu||adékról szóló 2012, évi
CL)oo(V. tv. (továbbiakban: Ht.), vďamint a települési hulladékkeze|ésíközszo|gźitatásidíj



megállapításanak részletes szakmai szabá|yakől szóló 64ĺ2008. (III.28.). Koľmĺĺnyrendelet
előírasai szeńnt elkészített kĺiltségelemzés eľedményének figyelembevételével, illetve az Ör.
alkalmazrásával módosíthatja. A Szolgáltató a módosított díjakľól kĺjteIes ínásban ä
Megrendelőt a módosított díj alka|mazásźft megelőzően legalább 15 nappal írasban
tźĄékoztatni. Az ilyen tźtjékoztatźs a szolgá|tatási díj méľtékéľe vonatkozó jelen szerződésbeli
megállapodás módosításanak tekintendő.

6./ A szolgáltatás teljesítése

6.1. Az átmeneti gyűjtőpontokról származó hulladékok esetében Megrendelő megbízottjanak
íľiásos megľendelése alapjan Szolgrĺltató 48 őrźn belĹil teljesíti a Megľendelő igényét: pontos
helyszín és meĺuryiség megielöléssel.

6.f. Megrendelő megbizottja {Itjźľ', a Józsefrĺírosi Viírosüzemeltetési Szolgálat e||enorzi a
feladatok végľehajtasźtt a szolgáltaüĺs egész teriiletén. Nem megfelelő teljesítés esetén
Megľendelő írásban kifogást tehet a Szolgáltató felé, aki intézkedik a hiányosság javitźsara.
Az elszámolás havonta tiiľténik a tényleges teljesítés a|apjźn. Csak az igazo|t teljesítésről
nyúj thatj a be Szol gált ató szźlrrlájźlt.
A szĺĺmlát a Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat vezetoje által kijelölt személy teljesítés
igazolja.

7.lE|számolás mĺódja

A Megľendelő és a Szolgáltato az Äpĺ töľvény 58. $ szeľinti utólagos havi elszĺímolásban
állapodnak meg. A szźnnlát a tĺĺĺgyhót követő hó 10. napjáig kell kiállítani 30 napos fizetési
hataľiđővel. A számliín szcivegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét és a teljesítés
iđőszakát. A szolgáltatlĺs elszrĺmolásanak alapjźŃ a Megrendelő, vagy az őitala kijelĺilt személy
áIta| |eigazolt szállítólevél ill. szállítólevelek képezik . A szál|itőleveleket a Szolgá|tatő źtl'|ítja
ki. A |eigazolt szállítólevelek alapjan a Szolgríltató a havi zźrźst kĺjvetően a Megĺendelő
részérę szátmlźú állít ki.
A késedelmi kamat mértékére Ptk. 301/A 5-aaz iľányadó.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szetzódéshatá|yba lépésétől 2013. decembeľ 31.igaz 5.
pont szerinti szolgáltatási díjat nem módosítja.
A Sz-erzodő felek meglállapodnak abban, hogy amennyiben a Szolgáltató jelen tevékenységgel
kö,zvetleniil összefüggö ktiltségei (kiilĺintis tekintettel az iuemaĺyag és az árta|matlanítasi
díjĐ a jelen szerződés hata|yba lépésének időpontjában érvényes kĺiltségeket 10 %.ná|
nagyobb méľtékben meghaladjak, a Szo|gáltató jogosult a költségnövekedések 10 %-ot
megbaladó részével megegyezo méľtékben a szolgáltauási đíját' módosítani. A módosítĺĺs
tényét, nagyságát és indoklĺásźtt a Szo|gźltató köteles a Megrendelő felé írĺĺsban jelezrri, de a
díjmódosítrĺs csak a Megľendelő írásbeli visszaigazolrását követően érvényesíthető.

8./ Konténeľek

Megrendelő a konténerek rendeltetésellenes haszná|atáből eredő károkéľt a Polgári
Törvénykönyv rendelkezése alapjĺĺn felelősséggel tartozik.
A konténerek mellé rakott hulladékok konténerbe vďó beľakasźtrőI, a konténeľek szźů|íthatő
ĺĺllapotba való hozásáról Megľendelő köteles gondoskodni.
Rendelhető konténer típusok: 4 m3,6 m3 (zźtrtvagy nyitott fedelű), 8 m3 illetve 15 m3.
Szolgáltató aszoIgźitatźs teljesítéséhezigény szerint konténereket biztosít.



9./ Egyebek

A felek kĺizĺitt 2004. május l.én létĘött közszolgáltatasi keretszerződés a jelen szerződés
a|áír źsát követően megszűnik.

Szerzódo felek kinyilvrĺnítjfü, hogy jelen szerzódés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő
vitáikat, megkísérlik békés úton, peren kívül ľendezni. Ennek eredménýelensége esetén felek
a hatásköľrel rendelkező bírósághoz fordulnak.

Jelen szerzőďésben nem szabźůyozott kéľdésekben a Ptk. rendelkezései és a 2013.01.01-től
hatalyos Ht. az iľínyadók.
Szerződó felek jelen szerzodést átolvasták, megértették, és mint akaľafukkal mindenben
me ge gy ezot j óváhagyó |ag íftźk. a|á.

Budapest,2013. Budapest,2013.

Megľendelő

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edinajegyzo

nevében és megbíásából:

dľ. Mészíľ Eľika
a|jegyzó

Fedezet:
Pénziigyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyuláné
p éĺlziigy i ugy osztáiyv ezető

Szolgáltató



1. számú melléklet

A ... számú- Szolgáltatĺási Szerződés részétképező dokumentum (5. pont), mely
a Szolgáltatő f0|3 évre vonatkozó szo|gá|tatói díjait tarta|mazza.

5./ A szolgáItatások díjtételei:

Kommunális / lom / illegáIis hulladékkezelés: 4.755 Ft/ m3 + ÁFA

Eseti megľendelés a|apján:
Kézi takarítás: 2.t50 Ft/ munkaó'ľa + ÁFA
Gépi takaľítás: 26.000 Ft/ üzemóľa + ÁFA
ZöldtLomb hulladékkezelés: 3.784 F't/ m3 + ÁFA
Hultadékkezelés gépi ľakodással: 11.000 Ftl m3 + ÁFA

Konténer megrendelés esetén (ha a fent megjelölt, hulladék típustól
nem egyfoľdulós taľtálycsere tiirténik): fiiggő dij + 30 o/o.

Aszámlá.zás alapját a Megľendelő által igazo|t szállítóIevelek képezik.

Buđapest,2013... ...... Budapest,20l3

Megľendelő SzoLgáItatő


