
7. 
 

Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. július 05-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:   Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntések  
 
 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:                      dr. Gazdag Judit 
 jogi referens 
 Önkormányzati Iroda 
 
 Horváth Sándor 
        pályázati referens 
        Intézményirányító és 
        Településfejlesztési Iroda 
         

 
     

 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:   Pénzügyi, Területfejlesztési és 
 Közbeszerzési Bizottság 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:           Muhariné Mayer Piroska 
                                                                              aljegyzı 
          
                                                                                     
 
 
 
      

Kutasiné Nagy Katalin s.k. 
                    jegyzı 
    
 
 



 2 

Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. július 05-i ülésére 
 
Tárgy:  Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntések 
 
Ikt.sz.: I/73/11/2012. 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  

I.  Hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása 
 

A  közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései 
alapján amennyiben az ajánlatkérı hivatalos közbeszerzési tanácsadót kíván igénybe venni, a 
szolgáltatás megrendelésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. A hatályos Kbt. egyetlen 
kivételi kört határoz meg a 120. § g) pontjában, melynek során kimondja, hogy „E törvényt 
nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érı hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
tevékenység igénybe vételére.” 

A közösségi közbeszerzési irányelvekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár a 
szolgáltatás megrendelése esetén 400 ezer Euró, azaz 109.120.000 forint. 

Az elızetes piackutatás eredményeként a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés és a települési 
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló beszerzések 
tekintetében a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátására irányuló beszerzés 
becsült értéke körülbelül nettó 1 millió forint tárgyanként. 

Fentiekre tekintettel a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása nem közbeszerzési 
eljárás keretében zajlik, elegendı csupán 3 árajánlat bekérése, majd a legkedvezıbb ajánlat 
kiválasztása. 

Miután pedig a fenti szolgáltatás megrendelése nem közbeszerzési eljárás köteles, ezért 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 
hatálya alá sem tartozik. Fentiekhez kapcsolódóan az I. Határozat-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselı-testület elé. 
 

II.  Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. október 1. napjával a 
138/2007. (VIII. 08.) ÖH számú lezáró határozattal zárult közbeszerzési eljárás 
eredményeként 5 éves határozott idıtartamra kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést kötött Suta 
Géza egyéni vállalkozóval, mely szerzıdés 2012. szeptember 30. napján lejár. 

A jelenlegi szerzıdés a közbeszerzés tárgyát tekintve szolgáltatási koncesszió, mely a 
hatályos, Kbt. alapján a Harmadik rész szerinti nemzeti eljárásrendbe tartozó 
eljárásfajta. 

A Szabályzat 24. és 25. pontja értelmében „A döntéshozó személy a közbeszerzés érdemi 
kérdéseiben (felhívás és dokumentáció jóváhagyása; lezáró határozat meghozatala – azaz az 
eredmény/eredménytelenség megállapítása -; ajánlat érvényessége/érvénytelensége 
kérdésében hozott döntés; szerzıdés jóváhagyása) a polgármester. Jogszabályi, avagy 
pályázati elıírás, irányító hatóság, egyéb szerv, avagy a képviselı-testület döntése esetén, 
valamint a közösségi értékhatár feletti eljárások esetén a képviselı-testület. 

A közbeszerzés eljárási kérdéseiben (minden olyan döntést vagy jóváhagyást igénylı 
kérdés, aláírandó irat, amely nem tartozik a fent írt „érdemi döntések” közé; így többek között 
a felhívás visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidı meghosszabbítása, 
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eredményhirdetés elhalasztása, eljárás felfüggesztése) a döntéshozó a polgármester. 
Valamennyi harmadik személynek szóló közbeszerzési küldeményt, levelet, továbbá 
hirdetményt polgármester ír alá.” 

A jövıre nézve a Képviselı-testületnek lehetısége van arra, hogy a köztemetı 
üzemeltetés ellátását vagy továbbra is szolgáltatási koncesszió vagy pedig szolgáltatás 
megrendelése formájában rendelje meg. 

Amennyiben szolgáltatási koncesszió mellett dönt, úgy annak értelmében a fenntartó a 
köztemetı hasznosítási jogát részbeni visszatérítési kötelezettséggel átengedi az 
üzemeltetınek. 

A beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló információk alapján körülbelül nettó 40 
millió forint. A Kbt.-ben meghatározott értékhatárokat és a közbeszerzés tárgyát figyelembe 
véve az eljárás a nemzeti eljárásrendbe esik. 

A Szabályzat fent ismertetett 24. pontja alapján, e beszerzés tekintetében a Képviselı-
testületnek csak abban az esetben van a közbeszerzés érdemi kérdéseiben döntési jogköre 
amennyiben úgy dönt, hogy azzal élni kíván. A leírtakra figyelemmel a II. Határozat-
tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé. 
 

III.  Települési szilárd hulladék szállítása 
 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatóval kötött 10 év határozott idıre szóló 
közszolgáltatási szerzıdés 2011. december 31-én lejárt.  

A tavalyi évben lefolytattuk a szükséges közbeszerzési eljárást, mely a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) módosítása miatt 
eredménytelen lett. 

Tekintettel arra, hogy a Hgt. alapján a közszolgáltatási szerzıdés megkötéséig a települési 
önkormányzat köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásáról, a fenntartó a Saubermacher-
Magyarország Kft.-vel létrejött szolgáltatási szerzıdést átmeneti idıre, a  kötelezı közfeladat 
folyamatos biztosításának érdekében az Önkormányzat kifejezett kérésére 2012. január 10. 
napjától – változatlan szerzıdéses feltételekkel – a hulladékkezelési közszolgáltató 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövı közszolgáltatási 
szerzıdés hatálybalépésének napjáig meghosszabbították. 

A Hgt. 27. § (5) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetén az 
eljárást 6 hónapon belül ismételten meg kell kezdeni. 

A Kbt. 4. § 14 pontja alapján közbeszerzési eljárás megkezdésén a közbeszerzési eljárást 
megindító hirdetmény feladásának idıpontját, a közvetlen részvételét, felhívás 
megküldésének idıpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az 
ajánlattételi felhívás – rendkívüli sürgısség esetén tárgyalási meghívó – megküldésének, 
ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének idıpontját kell érteni. 

A Hgt. és a Kbt. elıírásainak való megfelelés érdekében a közbeszerzési eljárást 2012. július 
09. napjáig meg kell indítani. Ismert, hogy a Hgt.-ben az elmúlt idıszakban történtek 
módosítások, illetıleg elkészült az új hulladékról szóló törvénytervezet, melynek elfogadása 
esetén jelentıs változások várhatók a hulladékgazdálkodás terén 2013. január 1-jétıl. Fentiek 
értelmében ismételt közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani, ugyanakkor egy közbeszerzési 
eljárás kivitelezése forrásigényes és nem volna célszerő a jelen szabályok szerint lefolytatni 
az eljárást. A probléma kapcsán 2012. június 25. napján a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Környezetügyért Felelıs Államtitkárság Környezetügyért felelıs államtitkára felé 
véleménykérés céljából megkereséssel éltünk. 

 
Ezen tájékoztatásomhoz határozat tervezetet nem terjesztek a T. Képviselı-testület elé.
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I.  Határozat-tervezet 

 
....../2012. (…….) ÖH 
A kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés megkötésére és a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló közbeszerzési 
eljárások lebonyolítójának kiválasztása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy hivatalos közbeszerzési tanácsadó cégtıl kérjen be három 
árajánlatot a tárgyban jelzett közbeszerzési eljárások lebonyolítására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a legkedvezıbb ajánlatot tevı hivatalos közbeszerzési tanácsadást 
nyújtó céggel a megállapodást megkösse. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. július 05. 

 
 

II.  Határozat-tervezet 
 

....../2012. (…….) ÖH 
Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy kegyeleti 
közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló szolgáltatási koncesszió/szolgáltatás 
megrendelése tárgyában közbeszerzési eljárást folytat le. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. július 05. 
 
 
Lajosmizse, 2012. június 26. 
 
 
       Basky András s.k. 
          polgármester 


