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Előterjesztés 

Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Biatorbágy Város Önkormányzata a 244/2015.(XII.16.) Kt határozatban hozott döntés 
alapján vállalkozási szerződést kötött „Biatorbágy Város közigazgatási területén 
hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatásokra” a DEPÓNIA Nonprofit Kft-vel.  

Biatorbágy Város Önkormányzatának tekintettel, hogy a fenti vállalkozási szerződés 2020. 
december 31. napjával meg fog szűnni, a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 
alapján szükséges e feladat folyamatos ellátásának biztosítása miatt közbeszerzési eljárás 
kiírása, figyelemmel a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 
szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kormányrendelet szabályaira. 

A közszolgáltatási szerződés tárgya és így a közbeszerzési eljárás műszaki leírása a 
következő:  

         Biatorbágy közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék 
a gazdálkodó szervezetektől és a hulladékszállításról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ 
(1) bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználótól történő begyűjtése, 
szállítása és kezelőtelepen történő előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása;1 

- az ingatlanhasználótól történő szelektív hulladékgyűjtés, zöldhulladék gyűjtés és 
lomtalanítás 

- a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. szakaszban szabályozott ügyfélszolgálat 
működtetése 

- a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítése a közszolgáltatási ellátás után járó díj pénzügyi kezelése,  

- írásbeli szerződé kötése az ingatlanhasználókkal 
- szelektív hulladékgyűjtő sziget ürítése, tartalmának begyűjtése, szállítása és 

kezelőtelepen történő előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

Közszolgáltatás keretein kívül ellátandó hulladékgazdálkodási feladatok:  

- az ingatlanhasználóktól történő, a közszolgáltatási feladatot meghaladó 
zöldhulladék, illetve lombhulladék gyűjtése, szállítása és kezelőtelepen történő 
előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása 

- az önkormányzat megrendelése esetén az illegálisan lerakott hulladékok begyűjtése 
és ártalmatlanítása 

- évi két alkalommal az önkormányzattal egyeztetett helyszínen és időpontban 
veszélyes hulladékok gyűjtése és kezelőtelepen történő előkezelése, hasznosítása 
és ártalmatlanítása 



A hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2.4 pontja tartalmazza a 
települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására szolgáló helyeket, a szelektív hulladékgyűjtő udvar a közelmúltig a 
Kálvin tér 4. szám alatt működött. 

Azonban a 16 tantermes általános iskola építése indokolja, hogy a Szily kastély területén 
lévő szelektív hulladékudvar számára új helyet jelöljön ki az Önkormányzat.  

Ideiglenesen a szelektív hulladékgyűjtő udvar szemetesi az AgrárGazda Szövetkezet 
telephelyén (Biatorbágy, Szent István út 40.) kaptak helyet.  

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 
szabályairól szóló 246/2014. (IX.29) Kormány rendelet szabályozza a hulladékgyűjtő 
udvarok kialakítását és üzemeltetését.  

A hulladékudvar elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy zárt, őrzött területre van 
szükség, ahol hulladékot csak nyitvatartási időben és csak a biatorbágyi lakcímkártyával 
rendelkező személyek helyeznek el. Ehhez portaszolgálatra van szükség. Az esetleges 
illegális hulladék elhelyezés, valamint a nyitvatartási időn túli hulladéklerakás elkerülése 
végett érdemes lenne egy térfigyelő kamerát is elhelyezni a területen. 

A hulladékudvar végleges helyszínének meghatározása tekintetében az előzetes 
felmérések alapján két terület jöhet szóba, egyrészt az önkormányzat tulajdonában lévő 
Katalin-hegyi ingatlan (hrsz:041), másrészt a szennyvíz tisztító területe.  

A jelenlegi szolgáltatóval való egyeztetés alapján kijelenthető, hogy szakmai szempontok 
figyelembevételével a hulladékgyűjtésre a Szennyvíztisztító területe alkalmasabb.  

A képviselő-testületnek döntenie kell abban, hogy a szelektív hulladékgyűjtő udvar hol 
helyezkedjen el, mert ez a közbeszerzés szempontjából szerződéses feltétel, amihez 
engedélyt kell szerezzen a nyertes ajánlattevő, a jövőbeli közszolgáltató.  

A Kbt. 17.§. (3) bekezdése alapján a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, 
amely nem tartalmazza a teljes díjat: 

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötendő szerződés esetén a 
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; 

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötendő 
szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. 

A jelenleg hatályos szerződés alapján a szolgáltatás díja: nettó 54.885.610.- Ft/év 

Közszolgáltatói szerződések esetében irányadó uniós értékhatár, szolgáltatás 
megrendelés esetében: nettó 136 343 680.- Ft. 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
307/2015.(X.27.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat bármikor indíthat tárgyalásos 
eljárást is e tárgyban. Ezen kívül, nyílt, meghívásos eljárást is lefolytathat.  



Mivel a szerződés feltételei nem változtak, a beszerzés tárgya is megegyezik a jelenleg 
hatályos szerződésben foglaltakkal, ezért javaslom a nyílt eljárás lefolytatását 4 év 
határozott időre 2021. január 01. napjától.   

4 évre szóló határozat alapján az ellenszolgáltatás összege nettó: 219.542.440.- Ft. Ezt 
az összeget kell az eljárás becsült értékének tekinteni és ez alapján szükséges az eljárási 
rezsim és az eljárás meghatározása. 

2020. január 01- december 31-ei közötti időszakra megállapított közbeszerzési 
értékhatárok alapján, a hulladékgyűjtés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások tárgyban 
indítani kívánt eljárás esetében az eljárást az önkormányzat közösségi rezsim szabályai 
szerint kell lefolytassa.  

Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.  

Biatorbágy, 2020. július 01. 

 Tarjáni István  



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2020. (VII..) számú határozata 

Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgyűjtés 
és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést, és 
úgy dönt, hogy „Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra” tárgyban közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény Második Része szerinti eljárásrendben, figyelemmel a közszolgáltatók 
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) 
Kormányrendeletben foglaltakra nyílt eljárás keretében.  
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgyűjtés 
és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és 
a szolgáltatáshoz kapcsolódó szelektív hulladékgyűjtő sziget helyéül a 

…………………………………. nevezi meg.  
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a szolgáltatáshoz kapcsolódó szelektív hulladékgyűjtő sziget helyéül a 

…………………………………. nevezi meg.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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