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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

Tárgy: Javaslat a Hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására 
 irányuló közbeszerzési eljárás szakmai tartalmára 

 
 
           
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzatok kötelező feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás 
megszervezése és fenntartása. Budakalász Város közigazgatási területén a 
települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását, ártalmatlanító telepen történő 
elhelyezését jelenleg a Saubermacher-Magyarország Kft. végzi. A 10 évre kötött 
közszolgáltatási szerződés 2012. december 31-én lejár. 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási 
szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) előírja, hogy erre a tevékenységre közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően kell szerződést kötni. A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a 
települési önkormányzatnak (a továbbiakban: önkormányzat) a települési 
szilárd, illetve folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátására a közszolgáltató 
kiválasztása céljából a közbeszerzésekről szóló törvényt (a továbbiakban: Kbt.) 
és e rendeletet alkalmazva kell eljárnia, kivéve, ha a Kbt. szerint nem kell 
közbeszerzési eljárást lefolytatni. 
A nemzeti eljárásrendben a Magyarország 2012. évi központi  költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény határozza meg, 2012. január 1-jétől 2012. 
december 31-éig irányadó értékhatárok: 
A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] 
vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár: szolgáltatás megrendelése 
esetében: 50 millió forint. 
Tekintettel a szolgáltatás becsült értékére – 70milló Ft/év – és figyelembe véve a 
szerződés időtartamát, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 
A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen 
történő elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos 
közbeszerzés kiírását tovább komplikálja, hogy Önkormányzatunk tagja a  
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak  
(továbbiakban Társulás), valamint az hogy a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos általános és ágazati jogszabályok folyamatosan, kiszámíthatatlanul 
változnak. 
 A Társulás célja, hogy létrejöjjön egy olyan komplex hulladék gyűjtési-
kezelési- hasznosítási/ ártalmatlanítási rendszer, amely az EU direktíváknak 



megfelelően biztosítja a rendszerhez csatlakozott településeken képződő szilárd 
hulladék korszerű, környezetbarát kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását (a 
továbbiakban: KEOP Projekt).  
 

 2004-es piaci viszonyok között egyértelmű volt, hogy be kell lépni ebbe, 
vagy egy hasonló társulásba. A működő lerakók folyamatosan zártak be, 
szűkült a hulladék elhelyezés lehetősége. Aki biztonságra törekedett az 
csatlakozott egy hulladékgazdálkodási társuláshoz, mert keresleti piac volt 
a jellemző a hulladékkezelés területén. Az elmúlt időszakban változott a 
piac, ami részben köszönhető a hulladékkal kapcsolatos 
szemléletváltásnak is. Ezenkívül megjelentek alternatív hulladékkezelési 
technológiák. Budakalászhoz közelebb lévő lerakók is találhatók, a 
szállítási távolságok csökkenthetők, melyek alternatívát kínálhatnak a 
jelenlegi rendszerhez képest. A KEOP Projektet megvalósító Társulásban 
- az időközben megváltozott trendekhez képest immár korszerűtlenül - 
hosszú távú elkötelezettséget vállal az Önkormányzat (akár 30 év). Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer részeként a 
KEOP-7.1.1.1.-2008-0024 számú (Hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztése) pályázati konstrukcióban Budakalász területén 
megvalósítandó létesítmények módosítását (komposztáló, hulladék udvar 
stb. melyek nem kerülnek megvalósításra) ill. a Társulással kapcsolatos 
dokumentumokat már többször tárgyalta a képviselő testület. A több 
település is jelezte bizonytalanságát a Társulással szemben. A 2004-es 
megalakulás óta többször módosított Társulási Megállapodások egyike 
sem lépett hatályba, mivel a tagönkormányzatok 100%-a egyiket sem 
hagyta jóvá maradéktalanul. A Társulás révbe érése esetén egy 
közbeszerzés alapján kiválasztott vállalat fogja építeni és kezelni a lerakót 
és kiszolgáló létesítményeit (a szentendrei átrakót is), amely a saját 
költségszámítása alapján fogja kalkulálni ennek díját. Budakalászon 
projekt keretén belül sem komposztáló sem hulladékudvar nem valósul 
meg (önkormányzatunk nem tudott saját tulajdonú területet biztosítani a 
létesítmények számára, KEOP 7.1.1 pályázaton való részvétellel hosszú 
évekre kizárjuk magunkat más ilyen jellegű pályázatokon való 
részvételből). A Társulás nem tud egyértelmű választ adni arra, hogyan 
alakulnak a hulladékdíjak a rendszer működése során. A díjpolitika a 
leginkább stratégiai kérdés, amely komoly kötelezettséget keletkeztet 
Önkormányzatunk számára. Az egységes díjpolitika elfogadása 
lényegében azt jelenti, hogy a tag Önkormányzatoknak önállóan csekély 
ráhatása lesz a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak alakulására. 
Településünk hosszútávra bebetonozza magát egy technológiai megoldás 
irányába (lerakás), így az új technológiák alkalmazásának a lehetősége 
csökken. A fentiek miatt az esetleges kilépés felmerülhet. A bennmaradás 
mellett szól viszont, hogy biztosan lesz lerakó, ami befogadja Budakalász 



hulladékát, hosszútávra. Nem jelent kockázatot, hogy a hulladék 
elhelyezésre nem találunk lerakót. Azonban ez az elkötelezettség egyben 
hátrányt is jelenthet, ugyanis a Társulás bár küldött kalkulációt a 
hulladékszállítás díjaira vonatkozólag. Hosszútávon a piaci áraktól eltérő 
viszonyok is kialakulhatnak.  

 
A közbeszerzéssel kapcsolatosan a társulás az alábbi tájékoztatást adta:  
„Vegyes gyűjtés edényzete, gyakorisága a jelenlegi rendszerben folytatódna. 
· A lomtalanítás is változatlan formában történne. 
· Szelektív gyűjtésnél bevezetésre kerülne a házhoz menő, zsákos szelektív 
gyűjtés, valamint a jelenlegi 11 darab gyűjtősziget 15 db-ra bővül, az edények 
térfogata marad a jelenlegi (információink szerint 1,1 m3), az ürítési gyakoriság 
papír és műanyag esetében heti egy, üveg esetében pedig havi két elszállítás. 
· Zöldhulladék gyűjtése házhoz menő gyűjtéssel történne, aki igényli, kaphat 
gyűjtőzsákot. 
· A közszolgáltatót, aki a vegyes hulladék, valamint a házhoz menő szelektív 
gyűjtés elvégzéséért lesz felelős, az önkormányzatok külön-külön, vagy 
csoportosan is kiválaszthatják ezen feladatok ellátására. A Társulás egységesen 
fog Üzemeltetőt kiválasztani, aki a létrejött létesítmények üzemeltetéséért, 
valamint a gyűjtőszigeteken történő szelektív hulladék gyűjtésért lesz felelős. 
(Részletesen a Társulás által elfogadott, azonban hatályba nem lépett Társulási 
Megállapodás mellékleteként szereplő Díjpolitika foglalkozik ezzel). 
· A díjpolitika III./4-es pontja alapján a lejáró közszolgáltatási szerződéssel 
rendelkező települések az új szerződést 2014 január 1-ig kötik meg, hogy 
ekkor egységes tartalommal bíró szerződéseket köthessenek meg a 
települések (az ezen határidővel megkötött szerződések tartalma nem 
befolyásolja a projekt üzemeltetését, a fentiek a 2014 január 1. után 
kötendő, illetve ezután lejáró szerződésekre érvényesek). 
· Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a hulladékgazdálkodási törvény 
jelenleg módosítás alatt áll, ezért elképzelhető, hogy a pályázathoz kidolgozott 
díjpolitikát és üzemeltetési koncepciót módosítani lesz majd szükséges. 
· veszélyes hulladék gyűjtése nem része a pályázatnak, mivel az a jelenlegi 
konstrukció keretében nem támogatható 
· az önkormányzati intézményeknél keletkező hulladék gyűjtése része a 
pályázatnak, az a jelenlegivel megegyező módon történik majd 
· a közterületeken keletkező kommunális és zöldhulladék gyűjtése a jelenlegi 
rendszerben folytatódik tovább, a kommunális hulladék mechanikai előkezelőbe 
kerül, míg a zöldhulladék a Tatabánya-Dubnik-völgyi komposztálóba kerül.” 
 
Összefoglalva: 
 

- Budakalász Város Önkormányzata 2004. év óta tagja a Duna-Vértesköze 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak, 



- A társulás hulladéklerakója várhatóan 2014. január 1-től üzemelhet, 
Budakalász Város Önkormányzatának, mint a társulás tagjának ettől az 
időponttól biztosított lesz az ártalmatlanító helye, akkor erre külön 
közbeszerzést nem kellene kiírni és a várhatóan magas lerakói költségeket 
fedezni, 

- Budakalász Város Önkormányzatának hulladékszállítási közszolgáltatási 
szerződése a Saubermacher-Magyarország Kft-vel 2012. december 31-én 
lejár, 

 
Következtetések: 
 

- A Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése szerint a hulladékszállítás 
közszolgáltatási szerződésének megkötésére csak akkor írhatunk ki 
közbeszerzési eljárást, ha ártalmatlanítás (lerakás) ellátásáról már 
gondoskodtunk. 

- A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a társult önkormányzatok 
csak közösen írhatnak ki közbeszerzési eljárást a közszolgáltatási 
szerződés megkötésére. 

- A Törvény 28. § (2) bekezdése szerint az ártalmatlanítást végzővel 
legalább 10 évre kell közbeszerzési eljárás útján szerződést kötni. 
Budakalász Városának várhatóan csak egy évre van szüksége valaki más 
ártalmatlanítójára, utána a Társulás ártalmatlanítóját tudja igénybe venni. 

- A Törvény 28. § (3) bekezdése szerint a hulladék begyűjtésére, 
szállítására szóló szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. 

- Abban az esetben, ha a Társulás tagjai maradunk, akkor nem tudunk 
megfelelni a jogszabályok összes feltételének. A Társulás ártalmatlanítója 
nem lesz kész 2013. január 1-ig, oda hulladékot nem szállíttathatunk. 
Mint a Társulás tagjai a többi tagtól függetlenül nem írhatunk ki 
közbeszerzési eljárást. A többi tag viszont egyelőre nem akar, vagy 
velünk együtt nem tud közbeszerzési eljárást kiírni a hulladék kezelésére. 

- A Társulás hivatali szerve arra bíztat minket, hogy csak egy évre oldjuk 
meg a hulladék elhelyezésének problémáját és ez állítólag más településen 
sem okozott gondot. 

 
Az idő rövidségére való tekintettel telefonon kerestük meg a téma szerint 
illetékes Vidékfejlesztési Minisztérium, a magyarországi települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltató szervezeteket és e tevékenységhez kapcsolódó 
gyártó,- forgalmazó cégeket tömörítő szervezet, a Köztisztasági Egyesülés 
képviselőit, akik megerősítették, hogy az általunk felvetett probléma valós és 
arra a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelő, megvalósítható és 
Településünk és Önkormányzatunk rövid-, és hosszú távú érdekeit is figyelembe 
vevő megoldást javasolni nem tudnak.  



A fentiek alapján javasolom, hogy Képviselő-testületünk éljen a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában biztosított 
felterjesztési jogával és hatalmazza fel a Polgármestert, hogy nevében 
megkeresse a téma szerint hatáskörrel rendelkező Vidékfejlesztési Minisztert és 
a jogértelmezési kérdésben kérje ki állásfoglalását. 
 
Közreműködő: Toperczer Ferenc Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az 
alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 
A közszolgáltatás javasolt műszaki tartalmát az 1. számú  melléklet tartalmazza. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
1./ Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 
közbeszerzési tervéről szóló 67/2012.(III.29.) Kt. határozatát a 
„Hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása" című közbeszerzési eljárással 
kiegészíti. 
 
2./ Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező hulladékkezelési közszolgáltatás javasolt műszaki tartalmát 
elfogadja. 
 
3./ Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában biztosított 
felterjesztési jogával élve felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevében 
megkeresse a téma szerint hatáskörrel rendelkező Vidékfejlesztési Minisztert és 
a jogértelmezési kérdésben kérje ki állásfoglalását. 

 
Határidő:  azonnal 

Felelős:               Rogán László polgármester 
                              Nagy Zsolt aljegyző  

Közreműködő: Toperczer Ferenc Hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó 

 
Budakalász, 2012. május 22.        
                         Rogán László 
         polgármester 

 


