
      Iktató szám: Sz-476/2014. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

2014. december 17-i ülésére 
 

Tárgy:  Intézményi szelektív hulladékgyűjtés      
 

Előterjesztő:    Görgényi Máté, bizottsági elnök 
 
Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Vince Attiláné, kabinetiroda munkatárs 

Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
Előzetesen tárgyalja:   
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
A 2009-ben megkezdett „Házankénti szelektív hulladékgyűjtés” pályázatot önkormányzatunk 
a bevezetett formában nem tudja továbbvinni, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt. – a Fővárosi Önkormányzat által elnyert – európai uniós forrásból 2013. 
március 25-én, a gyűjtőtartályok kiszállításával megkezdte a fővárosban a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést Budapest teljes területén, térítésmentesen. A teljes lefedettség 
2015-re valósul meg. 
 
A szelektív hulladékgyűjtési programba 2011. évben az önkormányzati fenntartású oktatási-
nevelési intézményeket, valamint önkormányzati épületeket is bevontuk, melyet szeretnénk 
továbbvinni. 
 
Az Önkormányzat által megbízott HUMUSZ Recycling Kft. a program kezdete óta szolgáltat 
szelektív hulladékgyűjtést. Munkájukat rugalmasan, a kommunális hulladékgyűjtéshez 
igazítva, magas színvonalon végzik. 
 
A HUMUSZ Recycling Kft-vel 2013. december 21. napján Vállalkozási Szerződést kötött 
Önkormányzatunk, 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra. 
 
Figyelemmel a hatályos pénzügyi szabályokra, a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig 
tartó átmeneti gazdálkodás időtartama alatt kizárólag az előző évi kiadások előirányzatán 
belüli kiadások arányos (1/12-ed) teljesítésére jogosult a Bizottság. 
A folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében a fenti pénzügyi szabályokat figyelembe 
véve a hatályos vállalkozási szerződés befejező időpontját 2014. december 31. napjáról 2015. 
február 28. napjára szükséges módosítani. 
 
A HUMUSZ Recycling Kft-től a 17 helyszín tekintetében árajánlatot kértünk. A 17 helyszínre 
vonatkozóan benyújtott árajánlatuk értelmében - 160,765/havi átlagos ürítésekkel számolva – 
a szelektív hulladékgyűjtési feladatokat bruttó 142.919,- Ft/hó (bruttó 889,- Ft/ürítés) áron 
tudja elvégezni, mely megegyezik a hatályos vállalkozási szerződésben meghatározott 
vállalkozói díjjal. 
 
Mindezek alapján Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
 
Budapest, 2014. december 12. 
 
 
 

Görgényi Máté s.k. 
elnök 

 
 
 



 
 
Határozati javaslat: 
 
 

1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
a 2013. december 21. napján, a szelektív hulladékgyűjtés tárgyában kötött vállalkozási 
szerződésben a szerződés időbeli hatályát 2014. január 1. napjától 2015. február 28. 
napjáig terjedő időtartamra módosítja, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor 
terhére. 
 
Határidő: 2014. december 31. 

     Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a 
Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1. sz. határozatban foglaltak szerinti szerződés 
módosítás aláírásáról. 

 
      Határidő: 2014. december 31. 
      Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 


