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    Előterjesztés címe és tárgya:  
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból kapcsolatos döntések 

meghozatala és Felcsút község hulladékkezelési közszolgáltatójának kiválasztása tárgyú nyílt közbeszerzési 
eljárás megindítása 
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– A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
– a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

 
 
 
 

Előterjesztő:  Mészáros Lőrinc polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Júniusi ülésünkön a már ismert okokból döntést hoztunk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulásból december 31-i hatállyal történő kilépésünkről és csatlakozási szándékunkról 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társuláshoz. A döntésről értesítettük mindkét 
Társulást a kilépéssel, illetőleg a csatlakozással összefüggésben felmerülő kérdések tisztázása érdekében: 
különös tekintettel arra, hogy a Társulás által közbeszerzési eljárásban kiválasztott közszolgáltatóval 
milyen módon tudjuk a szerződést felbontani. 
 
Az egyeztetés eredményesen zajlott le, és ennek következményeként az alábbi döntések meghozatala 
szükséges önkormányzatunk részéről: 

Elsőként döntenünk kell a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a 
felcsúti hulladéklerakó rekultiválása után szükséges utángondozási kötelezettség átvállalásáról. Ennek 
érdemi akadálya nincs: mindössze a terület évenként kétszeri kaszálása és az illegális hulladéklerakás 
megakadályozása a vállalandó kötelezettség, továbbá a fenntartási időszakon belül a hulladéklerakót 
magába foglaló ingatlan feletti tulajdonosi rendelkezési jog korlátozásának tudomásul vételéről 
szükséges nyilatkoznunk. 

A döntés tervezetét az „A” jelű határozati javaslat tartalmazza. 
 
Második döntésünk arra irányul, hogy a Társulás által kiválasztott közszolgáltatók érdekeinek sérelme és 
a Társulásban maradó további 167 önkormányzat közszolgáltatási szerződésben meghatározott jogai és 
kötelezettségei sérelme nélkül, közös megegyezéssel kerüljön sor a Társulás szolgáltatási területének 
módosítására. A döntés meghozatalával és annak után nyílik lehetőségünk arra, hogy új közszolgáltató 
kiválasztására közbeszerzési eljárást írjunk ki úgy, hogy valóban a települési igényeket és ne a Társulás 
igényeit előtérbe helyezve biztosítsuk a hulladékkezelési közszolgáltatást Felcsúton. 
 

A döntés tervezetét az „B” jelű határozati javaslat tartalmazza. 
 
A Társulásból való kilépéssel és a közszolgáltatási szerződés felbontásával kapcsolatos döntések 
meghozatalával egyidejűleg már most javasolom az új közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás megindítását. Az önkormányzati választások utáni időszakra tolva ezt a döntést 
veszélybe kerülhet a közszolgáltatás 2015. január 1. napjától történő átvétele az új közszolgáltató által, 
mivel a szolgáltatás becsült értéke alapján nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.  
 
Az eljárás megindításával összefüggésben az alábbi döntéseket kell meghoznunk: 
 
Mindenekelőtt döntenünk kell a közbeszerzési eljárás megindításáról a tárgy és az eljárás módjának 
megjelölésével. Ezt követően döntenünk kell a közreműködő közbeszerzési szakértő megbízásáról, a bíráló 
bizottság tagjainak megválasztásáról, illetőleg önkormányzatunk közbeszerzési tervének módosításáról is. 
A közreműködő szakértő megbízása kötelező, mivel a hatályos jogszabályok regisztrációval rendelkező 
szakértő közreműködését írják elő az eljárásban. Szakértőként javasolom a KP Kft. megbízását a 
kölcsönösen kialkudott 200e Ft+Áfa szakértői díj mellett. 

Hatályos közbeszerzési szabályzatunk alapján a bíráló bizottság négy tagból áll: 

A bírálóbizottság teljes jogú tagjai: 
a) jogi szakértelmet biztosító személy,  
b) közbeszerzési szakértelmet biztosító személy,  
c) pénzügyi szakértelmet biztosító személy, 
d) a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy.  
 

A fentiek alapján bíráló bizottság tagjai sorába az alábbi személyeket javasolom megválasztani: 
1., A bizottság elnöke és egyben a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Kovács Péter (KP Kft) 



2., A jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Sisa András 
3., A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Schmidt Katalin 
4., A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Halmi Tamás 

 
A közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntés tervezetét a „C” jelű határozati javaslat 
tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy előterjesztésemet megvitatni, és a határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
Felcsút, 2014. szeptember 15.  
 
 

     Mészáros Lőrinc  
       polgármester 

 
 
 
Határozati javaslat: 
A.,  

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014 (IX….) számú határozata 

a Felcsút 019/1. hrsz. alatt lévő rekultivált hulladéklerakó fenntartásával, utógondozásával kapcsolatos 
nyilatkozatokról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulásból (továbbiakban: KDV HÖT) történő kiválásról szóló 30/2014.(VI.30.) számú 
határozata kiegészítéseként az alábbi visszavonhatatlan nyilatkozatot teszi: 
 
1./ Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP 
2.3.0./2F-2008-0002. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer hulladéklerakók rekultivációja 
megnevezésű Támogatási szerződés alapján uniós forrásból biztosított, Felcsút 019/1. hrsz. alatt lévő 
rekultivált hulladéklerakó fenntartásával, utógondozásával kapcsolatos feladatokat a rekultivációs 
projekt befejezését követő 5 évig, 2020. december 31-ig évente elvégzi. 
A fenntartási-utógondozási feladatok a következők: 
- évente legalább két alkalommal (május-augusztus) a hulladéklerakó területének kaszálása 
- a hulladéklerakó területén az illegális hulladéklerakás és az illetéktelen személyek bejutásának 
megakadályozása 
- évente 1 alkalommal a KDV HÖT által meghatározott tartalommal és időpontra jelentéstételi 
kötelezettség teljesítése a fenntartási-utógondozási feladatok ellátásáról 
 
2./ Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Felcsút 019/1. hrsz. alatt 
lévő rekultivált hulladéklerakó területe 2020. december 31-ig csak a támogatási döntést hozó előzetes 
jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. 
 
3./ Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a nyilatkozat 1./ pontjában 
megnevezett Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételeit – különös tekintettel a 
szerződésszegés eseteire és jogkövetkezményeire vonatkozó 8.1. k,m,n,p, pontokra, továbbá a 
szerződésszegés jogkövetkezményeiről szóló 8.2. pontra, valamint a projekt fenntartásra vonatkozó 11.3. 
és 11.4. pontokra – megismerte. A hivatkozott Általános Szerződési Feltételek jelen határozat mellékletét 
képezik. 
 
4./ Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben a KEOP 2.3.0./2F-
2008-0002. megnevezésű Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek – részben jelen 
nyilatkozatban is részletezett- Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által történő nem 



teljesítése, vagy részleges teljesítése miatt a KDV HÖT-t a Támogató hátrányos jogkövetkezménnyel 
sújtja, úgy annak teljesítését átvállalja, illetve az abban foglalt fizetési kötelezettséggel azonos összeget a 
KDV HÖT részére haladéktalanul megtéríti. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
. 

B.,  
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014 (IX….) számú határozata 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnál a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosításának kezdeményezése 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulásnál a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításával 
kapcsolatban az alábbi döntés hozza: 
 
1./ a 30/2014.(VI.30.) számú határozat 2. pontjában foglaltakat visszavonja / a rendelkezést hatályon 
kívül helyezi. 

2./ Tekintettel arra, hogy 2014. december 31. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulásnál fennálló tagsági jogviszonyát megszünteti és 2015. január 1. nappal a Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társuláshoz csatlakozik, jövőbeni hulladékgazdálkodást 
érintő fejlesztési teveinek, elképzelésinek megvalósítását úgy látja elérhetőnek, ha a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás tagönkormányzatainál közszolgáltatást ellátó közszolgáltató 
látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat Felcsút településen is. E cél elérése érdekében kezdeményezi 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnál a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosítását, amennyiben a javasolt módosítás mind a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, mind a Depónia Hulladékkezelő és 
Településtisztasági Kft. közszolgáltatónak és a VHG Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
szolgáltatónak megfelel, egyik szerződő fél jogi és gazdasági érdekeit sem sérti. 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó 
javaslata: a szerződésben meghatározott ellátási terület és ellátandó lakosságszám csökkentése közös 
megegyezéssel Felcsút község közigazgatási területével és lakosságszámával. Módosítás hatálybalépése 
2015. január 1. 

3./ Kezdeményei a Társulási Megállapodásban részletezett hulladékgazdálkodás körét érintő átruházott 
feladat és hatáskörök átruházásának visszavonását 2015. január 1. napjával. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
. 

 

C.,  

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014 (IX….) számú határozata 

Felcsút község hulladékkezelési közszolgáltatójának kiválasztása tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsút község hulladékkezelési közszolgáltatójának 
kiválasztásával összefüggésben az alábbiak szerint határoz: 
 
1., „Felcsút község hulladékkezelési közszolgáltatójának kiválasztása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást 
ír ki. 



 
2., Hivatalos közbeszerzési szakértőként megbízza a KP Kft (2890 Tata, Görgey A utca 2. 1. em. 4.) 
gazdasági társaságot 200.000. - Ft + Áfa szakértői díj mellett. 
 
3., A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli: 

a., A Bizottság elnöke és egyben a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Kovács Péter (KP Kft) 
b., A jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Sisa András 
c., A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Schmidt Katalin 
d., A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Halmi Tamás  

 
4., A határozat 1. melléklete szerint Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét 
módosítja és kiegészíti. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

. 
1. melléklet 

 
Felcsút Községi Önkormányzat 

2014. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor került-

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

 II. Építési 

beruházás 

   
    

 
  

 

90500000-2 
Hulladékkal és 

szeméttel 
kapcsolatos 

szolgáltatások 
90510000-5 

Hulladék 
ártalmatlanítása és 

kezelése 
90511000-2 

Hulladékgyűjtési 
szolgáltatások 
90511200-4 

Háztartásihulladék-
gyűjtési 
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Kbt. III. 
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nyílt 
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30. 

2014. 
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