
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2022. július 12-i soron következő ülésére 
 

Tárgy: hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata és a Depónia Nonprofit Kft. között 2013. december 30-án létrejött és 2018. 

valamint 2020. decemberében meghosszabbított közszolgáltatási szerződés 2022.08.31. nappal lejár. A szerződés 

alapján a Depónia Kft. az alábbi szolgáltatásokat végezte, az adott ürítési díj mellett: 

 települési vegyes hulladék gyűjtése heti 1 alkalommal 

 szelektív hulladék elszállítása havi 2 alkalommal 

 szelektív sziget ürítése 

 házhoz menő üveggyűjtés negyedévente 

 lomhulladék elszállítása a lakosságtól évi 1 alkalommal, házhoz menő rendszerben 

 zöldhulladék gyűjtése évi 8+2=10 alkalommal (matricás) 

 zöldhulladék gyűjtése évi további 1 alkalommal, lombhullás idején 

 lakossági elektronikai hulladékgyűjtési akció lebonyolítása (egyeztetés alapján) 

 

A településen lévő edényzet darabszáma 438 db, a nettó éves ürítési díj 11.251.983 Ft. 

A fentiekről levelében tájékoztatott a Depónia Nonprofit Kft., aki egyben jelezte, hogy készen áll továbbra is folytatni 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A Depónia Nonprofit Kft. levelét mellékelem jelen előterjesztéshez. 

Tekintettel arra, hogy az ürítési díjak az egész évre vetítve nem érik el a közbeszerzési értékhatárt (nettó 15 MFt/év), 

ezért jelezte, hogy egy új, 2022.09.01. - 2023.06.30. időszakra kötött közszolgáltatási szerződés minden tekintetben 

jogszabályszerű lenne. 

 

A fentiek alapján látható, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése előtt nincs akadály, ezért 

javaslom az elfogadó döntés meghozatalát. 

 

Határozat javaslat: 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022.09.01. és 2023.06.30. közötti 

időszakra vonatkozóan hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a Depónia Nonprofit Kft.-vel, változatlan 

ürítési díj mellett, a következő szolgáltatási rend szerint: 

 települési vegyes hulladék gyűjtése heti 1 alkalommal 

 házhoz menő szelektív hulladék gyűjtése és elszállítása kétheti gyakorisággal 

 szelektív sziget ürítése 

 házhoz menő üveggyűjtés negyedévente 

 lomhulladék elszállítása a lakosságtól évi 1 alkalommal, házhoz menő rendszerben 

 zöldhulladék gyűjtése évi 10 alkalommal (matricás) 

 zöldhulladék gyűjtése évi további 1 alkalommal, lombhullás idején 

 lakossági elektronikai hulladékgyűjtési akció lebonyolítása (egyeztetés alapján) 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieket tartalmazó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2022.08.31. 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

Remeteszőlős, 2022. július 5. 

 

       Szathmáry Gergely 

           polgármester 

 




