
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám: …./2019.
ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2019. december 11–ei ülésére

Tárgy: Javaslat hulladékgazdálkodási feladatok ellátásra irányuló szerződés megkötésére

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: Oláh Tibor mb. jegyző – szakmai tanácsok által javított és átvezetett verzió

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

  Rendelet
Határozat normatív

hatósági
X egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített X többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető: 

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

1

1 Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisborosjenő  Község  Önkormányzatának  2017.  december  15.  napján  megkötött
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2019. december 31. napjával lejár.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének
19.  pontja  a  hulladékgazdálkodást  kötelezően  ellátandó  önkormányzati  feladatok  közé  sorolja.
Egész  pontosan  így  fogalmaz:  helyben  biztosítható  közfeladatok  körében  ellátandó  helyi
önkormányzati feladat különösen a hulladékgazdálkodás.

Ennek  értelmében  egy  élő  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  megkötéséről  a
Képviselő-testületnek gondoskodnia kell. A korábbi tapasztalatokat figyelembe véve szolgáltatókat
kerestünk meg és tárgyalásokat, egyeztetéseket kezdeményeztünk velük.

A szolgáltatás minőségének javítása céljából az Önkormányzat alábbi közszolgáltatókat kereste meg
ajánlatkérés céljából:

 Zöld Bicske Kft.
 Depónia Kft.
 FKF Zrt.

A megkeresett cégek közül az FKF Zrt. nem mutatott érdeklődést, a Depónia Kft. és Zöld Bicske
Kft.  képviselőivel  tárgyalást  folytatott  az  Önkormányzat,  majd írásos ajánlat  is  érkezett  1 éves,
valamint 5 éves időszakra. (1. és 2. számú melléklet)

A beérkezett ajánlatok (3. és 4. számú melléklet) összehasonlító táblázata a 5. számú mellékletben
található.

A versenyben beérkező két ajánlat összehasonlítása alapján a Zöld Bicske Nonprofit Kft. – teljesen
új – ügyvezetésével egyeztetve az előterjesztés mellékletét képező szerződés szerint kötnénk meg,
2020.  március  31.  napjáig,  mintegy  próbaidőként  a  közszolgáltatások  nyújtására  irányuló
együttműködés  szerződést.  Ezen  időszak  alatt  az  Önkormányzatnak  lehetőségében  áll  egyéb
ajánlatok megfontolása is, valamint tisztábban láthatóvá válik az is, hogy a Vertikál Nonprofit Kft.
és a Zöld Bicske Kft. által alkotott konzorcium az újonnan vállalt feltételeknek miként tud eleget
tenni.

Mindkét ajánlattevő ajánlata tartalmazza 5 éves, és 1 éves időtartamra vonatkozó ajánlatot.
A Zöld Bicske Kft. – Vertikál Zrt. konzorcium ajánlata ezen kívül kitér 3 hónapos szerződésre is,
amelynek feltételei  megegyeznek a 12 hónapos szerződés  feltételeivel.  Ebben az  esetben 2020.
április  1.  napjától  lehetne  szerződést  kötni  vagy  a  most  ajánlatot  adott  gazdasági  szereplők
valamelyikével,  vagy  esetleg  további  gazdasági  szereplőktől  történő  ajánlattételre  is  lehetőség
nyílik.

A  közszolgáltatási  díjat  az  NHKV  Zrt.  szedi  be  a  lakosoktól  a  Pilisborosjenő  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  14./2012.  (V.9.)  (hatályos  2012.05.10.  napjától)
önkormányzati rendelete szerinti díjon. (4,262 Ft/l + ÁFA = 5,413 Ft/liter - a standard 120 l-es
edényre vonatkozóan)
Lásd még: http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/09/01000/Lakoss%C3%A1gi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat
%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse

A Közszolgáltató  közszolgáltatói  szerződést  az  Önkormányzattal  köti  meg.  Díjak  tehát  nem
változnak, a „verseny” a megajánlott szolgáltatás minőségén dől el.

http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/09/01000/Lakoss%C3%A1gi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/09/01000/Lakoss%C3%A1gi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse


A  jelenlegi  közszolgáltató  jelenlegi  szerződése  szerint  a  kötelezően  ellátandó  minimális
szolgáltatásokat  vállalta.  (3.  számú  mellékletben  piros  színnel  jelölve  a  kötelező  minimum
szolgáltatás)
Ezen felüli szolgáltatások közül mindkét szolgáltató a számára vállalható maximális szolgáltatási
szintet jelölte meg, így a Képviselő-testület a megajánlott szolgáltatások közül választhat. (Például,
havi  1  alkalommal  kötelező  a  házhoz  jövő  szelektív  hulladékgyűjtés,  ugyanakkor  mindkét
szolgáltató  5  éves  szerződés  esetén  vállalja,  hogy  havi  2  alkalommal  végzi  a  házhoz  jövő
hulladékgyűjtést. Képviselő-testület döntése, kéri-e ezen többlet szolgáltatást.)

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésének
meghatározása a következő:

törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:

a) a minisztérium,

b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,

c) az  állam,  minden  költségvetési  szerv,  a  közalapítvány,  a  helyi  önkormányzat,  a  helyi  és
országos  nemzetiségi  önkormányzat,  a  helyi  és  nemzetiségi  önkormányzatok  társulása,  a
területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,

d) a 9. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti jogi személyek,

e) az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű
tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet
lát el, feltéve, hogy e szervezet felett az a)–e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az
Országgyűlés  vagy  a  Kormány  közvetlenül  vagy  közvetetten  meghatározó  befolyást  képes
gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.

A fentiek  figyelembevételével  látható,  hogy  a  Kbt.  9.  §  (1)  bekezdésének  j)  pontja  miképpen
fogalmaz  a  Kbt.  hatályát  illetően,  azaz,  miként  határozza  meg  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatásának kötelezettségi kivételi körét.

E  törvényt  nem kell  alkalmazni:  az  5.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  ajánlatkérő  szervezet
másik  ajánlatkérővel  vagy  ajánlatkérőkkel  kötött  szerződésére,  amelynek  célja  közfeladatok
teljesítésére,  illetve  közszolgáltatások  nyújtására  vagy  közös  közérdekű  célok  megvalósítására
irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők együttműködéssel
érintett  tevékenységből  származó  éves  nettó  árbevételének  legfeljebb  20%-a  származik  a  nyílt
piacról.

A szerződés  tehát  közszolgáltatások  nyújtására  irányuló  együttműködés  kialakítása,  és  mindkét
ajánlattevő (illetve konzorciumi tag) kevesebb, mint 20%-a származik nyílt piacról.

Közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  nélkül  tehát  szerződéskötésnek  nincs  akadálya.  Lásd:
Közbeszerzési  Hatóság  állásfoglalása  (6.  számú  melléklet)  valamint  dr  Petrik  Péter  ügyvéd
szakvéleménye.

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testület,  hogy jelen előterjesztés szerinti  határozati  javaslat  a
Képviselő-testület  korábbi  183/2017  (XI.16.)  számú  határozatában  foglaltakkal  összhangban  és
egyetértésben van. 



Kérem, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni,  és a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjenek!

Pilisborosjenő, 2019.december 05.

Tömöri Balázs
polgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: Depónia Nonprofit Kft. ajánlatkérő
2. számú melléklet: Zöld Bicske Kft. ajánlatkérő lap
3. számú melléklet: Depónia Nonprofit Kft. ajánlat
4. számú melléklet: Zöld Bicske Kft. ajánlat
5. számú melléklet: Ajánlatok összehasonlítása
6. számú melléklet: A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalása
7. számú melléklet: dr. Petrik Péter ügyvédi szakvélemény

 



H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T I.

Pilisborosjenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében jelen döntésével három hónapra köt szerződést,
tekintettel arra, hogy a Községben – élő közszolgáltatások nyújtására együttműködés kialakítására
irányuló szerződéssel – biztosított legyen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Tömöri Balázs polgármester

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T  II.

Pilisborosjenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
hulladékgazdálkodási  feladatok  ellátására  megköti  a  közszolgáltató  konzorciummal,  a  Vertikál
Nonprofit Zrt.-vel és a  Zöld Bicske nonprofit Kft-vel 2020. január 01-től 2020. március 31. napjáig
határozott  időtartamra  az  előterjesztés  melléklete  szerinti  közszolgáltatások  nyújtására  irányuló
együttműködés kialakítása vonatkozó szerződést. 

Továbbá,  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  közszolgáltatási  szerződés  és  az  egyéb  szükséges
dokumentációk aláírására.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Tömöri Balázs polgármester
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