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A döntéshez egyszerű X  
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Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
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Tisztelt Bizottság! 

 

Önkormányzatunk a társasházankénti szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó pályázatát 2009 

évtől kezdődően minden évben meghirdette. 

2009-ben indulásként 29 helyszínen kezdhettük meg a gyűjtést. 2010-ben 75 társasház, 2011-

ben pedig128 társasház és 18 intézményi helyszín vett részt a társasházankénti szelektív 

gyűjtésben. 

 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának növelése objektív akadályok miatt (megfelelő 

helyszínek hiánya) jelentősen nem növelhető. Így szükségszerűvé vált a társasházaknál 

történő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. 

Javaslom a T. Bizottságnak, hogy a programot folytatva 2012-ben is írja ki a pályázatot, 

melynek keretében további társasházak csatlakozhatnának a kezdeményezéshez. Az általuk 

befizetett önrész jelentene biztosítékot a kihelyezett konténerek rendeltetésszerű használatára, 

megőrzésére. 

 

A pályázat célja a házankénti szelektív gyűjtés bevezetése minél több társasház részvételével. 

Az önkormányzat közreműködő cég segítségével társasházanként 2 db színkód helyes, 

szabvány, megfelelő feliratozással ellátott 240 l-es konténert biztosít a társasházaknál 

keletkező papír- és műanyaghulladék (palack + fólia, zacskó) lépcsőházi begyűjtésére. 

Az önrész összege havi bruttó 4.000,- Ft, azaz évi 48.000,- Ft, melyet pályázó az 

Önkormányzat számlájára egy összegben átutal az eredményes pályázati elbírálást követően. 

A programban már részt vevő társasházak képviselőitől augusztus hónapban nyilatkozatot 

kérünk, hogy folytatni kívánják-e az együttműködést, vagy sem. 

 

A közbeszerzési eljárás nyertesével, a HUMUSZ Recycling Kft-vel a házankéti szelektív 

hulladékgyűjtésre vonatkozó szerződés 2012. december 31. napjáig van hatályban.  

A társasházaktól beérkezett pályázatok elbírálását követően van lehetősége a T. Bizottságnak 

a közbeszerzési eljárás megindításáról dönteni. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2012. június 20. 

 

Martos Dániel s.k. 

elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-

…/2012 sz. előterjesztés melléklete szerinti pályázati felhívással egyetért, és felkéri a 

Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívás társasházak részére történő meghirdetése 

iránt.  

 

Határidő: 2012. július 15. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 

A Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata  

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága 
 

„Társasházankénti szelektív hulladékgyűjtés 2012” 
 

címmel pályázatot hirdet a Budapest IX. kerület Ferencváros területén lévő társasházak 

részére. 

 

A pályázat célja: 

 

A házankénti szelektív gyűjtés bevezetése társasházak részvételével. Az önkormányzat 

közreműködő cég segítségével társasházanként 2 db színkód helyes, szabvány, 

megfelelő feliratozással ellátott 240 l-es konténert biztosít a társasházaknál keletkező 

papír- és műanyaghulladék (palack + fólia, zacskó) lépcsőházi begyűjtésére. 

 

A pályázati eljárás résztvevője lehet: 

 

Budapest IX. kerületi társasházak. 

 

Pályázatnak tartalmaznia kell:  
 

1. Pályázó nevét, címét, cégszerű aláírását, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét (név, telefon, e-

mail cím) 

 

2. A társasház szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas helyszínének paramétereit (hossz, 

szélesség, bejárat mérete, lépcső van-e stb.) 

 

3. A társasház közgyűlési határozatát, melyben döntött a pályázaton való részvételről, a 

pályázati felhívás feltételeinek elfogadásáról és az önrész befizetésének vállalásáról. 

 

Az önrész összege havi bruttó 4.000.- Ft, azaz évi 48.000.- Ft, melyet pályázó az 

Önkormányzat számlájára egy összegben átutal az eredményes pályázati elbírálást követően. 

 

4. Nyilatkozat a hulladékgyűjtő konténerek rendeltetésszerű használatáról.  

 

A szelektív hulladékgyűjtő edényekért a használó felelős, azok megrongálása, 

megsemmisülése, eltulajdonítása esetén köteles a pótlásra, kártérítésre. 

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje: 

 

A pályázatokat írásban, zárt borítékban, 2012. augusztus 31-ig postán vagy személyesen kell 

benyújtani a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Vincze Attiláné környezetvédelmi munkatárs 

(1092 Budapest, Bakáts t. 14. I. em. 35. szoba) részére. További információk a 217-1725-ös 

telefonon, illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen kérhetők. 

A borítékra rá kell írni az alábbi szöveget:  

„Pályázat házankénti szelektív hulladékgyűjtés 2012” 

 

 

mailto:kornyezetvedelem@ferencvaros.hu


 

Érvénytelen pályázatok: 

 

Azokat a pályázatokat, amelyek a pályázati kiírásnak nem felelnek meg érvénytelen 

pályázatnak kell tekinteni. 

 

A pályázat elbírálása:  

 

A pályázat benyújtási határidejét követően, annak elbírálásáról a Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság határozat útján dönt.  

A pályázatok elbírálása 2012. szeptember 30-ig történik meg. A pályázaton elért 

eredményekről a pályázók értesítést kapnak. 

 

A pályázat eredménytelensége 

 

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

Megvalósítás menete: 

 

A nyertes pályázó és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

(továbbiakban Önkormányzat) együttműködési megállapodást köt, melyben az Önkormányzat 

vállalja a társasházanként 2 db színkód helyes, szabvány, megfelelő feliratozással ellátott 240 

l-es konténer kihelyezését, pályázó az önrész átutalását az önkormányzat számlájára.  

Az átutalás tényét a pályázó levélben vagy e-mailben jelzi Vince Attiláné környezetvédelmi 

munkatárs részére (1092 Budapest, Bakáts tér 14. kornyezetvedelem@ferencvaros.hu), 

melyben mellékeli a befizetés igazolásának fénymásolatát. A megállapodás érvénytelen, ha a 

pályázó átutalása a megállapodás aláírását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. 

december 15-ig nem érkezik meg. 

A konténerek kihelyezése 2013. január 2. és 10. között történik meg, melyről átadás-átvételi 

jegyzőkönyv készül.  

 


