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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló    

közbeszerzési felhívás  szakmai tartalmára 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzatának hulladékszállítási közszolgáltatási 
szerződése a 2014. június 30-én jár le, mely ugyan meghosszabbítható, de a 
2013-ban módosított 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
hulladéktörvény) 90§ (8) bekezdése szerinti legkésőbb 2014. június 30. napjáig 
az önkormányzatnak új szerződést kell kötnie. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2/2014.(I.30.) számú Kt. határozatával felhatalmazta 
Budakalász Város Polgármesterét, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindítsa és a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
2/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kbt. 
Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást ír ki a „Budakalász Város 
Önkormányzat hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás” címen hulladékkezelési 
közszolgáltató kiválasztására. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására, a nyertes ajánlattevőről a 
Képviselő-testület dönt. 
3/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező hulladékkezelési közszolgáltatás javasolt műszaki tartalmát az alábbi 
kiegészítéssel elfogadja: 
A házhozmenő rendszerben az elkülönítetten gyűjtött műanyag hulladék 
begyűjtése (szelektív) ne csak a pet-palackokra terjedjen ki, hanem az egyéb (pl. 
a tetra-pack) csomagoló anyagokra is. 
 
A közbeszerzés előkészítése során világossá vált, hogy a hatályos előírásoknak 
és jogszabályi kritériumoknak jelenleg csak korlátozott számú szolgáltató tud 
megfelelni. Nem minden településen sikerült eredményes közbeszerzési eljárást 
lefolytatni és időben új, megfelelő szolgáltatót találni, vagyis veszélybe került a 
szemétszállítás. Ezért a települések egy része már a pályázati felhívásában 
közzétette, hogy a szolgáltatáshoz biztonságos fenntartásához szükséges hiányzó 
forrást biztosítja.   
A jelen helyzetben a Képviselő-testületnek mérlegelnie kell, hogy az 
eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásának érdekében önkormányzat 
esetlegesen vállalja, hogy a beszedhető díjak és a nyertes ajánlattevő ajánlatában 
szereplő vállalkozói díj közötti különbséget megfizeti a vállalkozónak. 



Azaz mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke meghatározott, 
így a költségek megoszlanának a lakosság és az Önkormányzat között. A 
lakosság számára továbbra is a törvény által maximálisan alkalmazható díjat 
számláznák ki, a különbséget pedig az Önkormányzat felé számolná el a 
közszolgáltató pl. „ A vállalkozói díj megfizetése oly módon történik, hogy a 
nyertes  ajánlattevő (Vállalkozó) által beszedett, szolgáltatás ellátása után járó 
díjat a vállalkozói díj erejéig az ajánlatkérő (Megrendelő) a nyertes ajánlattevőre 
(Vállalkozó) engedményezi és a vállalkozói díj és az engedményezett összeg 
közötti különbözetet az ajánlatkérő (Megrendelő) a nyertes ajánlattevőnek 
(Vállalkozónak) megfizeti.” Ennek összegszerűségét még nem lehet előre 
megbecsülni, mert ez vállalkozásonként eltérő lehet. 
(Tájékoztatásul, a kompenzációs pályázatra benyújtott igények a jelenlegi 
szolgáltató számításai alapján az alábbiak: 
A 2012. december 31-éhez,  mint bázisidőponthoz viszonyított bevételkiesés: 
2013: 3.562.380,- Ft 2014:7.124.759,- Ft 2013-2014 évben összesen: 
10.687.139,- Ft 
A 2012. december 31-éhez, mint bázisidőponthoz viszonyított költségnövekedés 
összegszerűen. 2013: 8.289.200,- Ft 2014: 8.289.200,- Ft 2013-2014 évben 
összesen: 16.578.400,- Ft) 
 
Ugyanakkor ez valószínűsíthetően magasabb összegű ajánlatokat eredményez. 
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 
318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet ugyan lehetőséget teremt a „központi 
kompenzációra” a gazdálkodási nehézségek csökkentésére, de a pályázati 
lehetőség megteremtése még nem alkalmas a kompenzáció gyakorlati 
megvalósítására. Hiszen ha a pályázat nem részesül támogatásban, vagy a 
megítélt támogatási összeg kevesebb, mint a pályázatban igényelt összeg, akkor 
a díjnövekmény különbözetének biztosítására az önkormányzatunknak kell  
rendelkeznie az ehhez szükséges pénzügyi forrással. Ráadásul a jelenlegi 
beadott pályázat a 2014. június 30-ig terjedő időszakra nyújthat megoldást.  
 
A különbözet átvállalásával az Önkormányzat biztosítani tudná a szolgáltatás 
zavartalan változatlan színvonalon való ellátását, valamint elkerülhető lenne az, 
hogy a Katasztrófavédelem jelöljön ki közérdekű szolgáltatót. 
 
A másik lehetőség, hogy a közbeszerzési felhívást úgy tesszük közzé, hogy az 
ajánlattevő a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 91 §-ában 
meghatározott díjszámítást alkalmazhat pl.  „Az ajánlatban az ajánlattevő a  
díjmeghatározás tekintetében a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 
valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben, 
valamint az ajánlattételi dokumentációban foglaltakra kell figyelemmel lenni. 



Ebben a körben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. 
törvény 12.§-ában foglaltrendelkezések kötelezően alkalmazandók.” 
A jelenlegi jogi és gazdasági feltételek között ebben az esetben azonban a 
közbeszerzési eljárás eredményessége nem garantált. A közbeszerzési 
szakértőnk állásfoglalása szerint egy eredménytelenül záruló eljárást követően  
elvileg van idő egy sürgősséggel indított ismételt eljárás lefolytatására, azonban 
ennek eredményessége ugyancsak nem garantálható.  
 
A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a közbeszerzési eljárás megindításával 
párhuzamosan a polgármester kezdjen tárgyalásokat a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a szerződésben szereplő 12 havi 
opciós meghosszabbítási lehetőségről.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg. Az 1. 
számú és 2. számú határozati javaslatok egymást kizárják.   
 

1. sz. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budakalász Város 
Önkormányzat hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás” címen folytatott 
közbeszerzési eljárás során a felhívási dokumentációban rögzíti, hogy a 
Vállalkozó által a lakosságtól beszedett díjat és a vállalkozói díj közötti 
különbözetet az Önkormányzat a nyertes Vállalkozónak megfizeti.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. sz. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budakalász Város 
Önkormányzat hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás” címen folytatott 
közbeszerzési eljárás során a felhívási dokumentációban rögzíti, hogy a 
Vállalkozó a mindenkori miniszteri rendeletben meghatározott díjszámítást 
alkalmazhatja a szolgáltatás ellenértékeként.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. sz. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Vértes Vidéke 



Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött, hulladékszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződésben szereplő 12 havi opciós meghosszabbítási 
lehetőségről, az esetlegesen eredménytelen közbeszerzési eljárás 
következményeinek elkerülése érdekében. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakalász, 2014. február 24.   

Rogán László 
polgármester 


