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2. 
Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. május 15-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 kódszámú, „Lajosmizse város környezettudatos és 

innovatív fejlesztése” című pályázat megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
megindításához szükséges döntések meghozatala 

 
 
 
 
             
 
Az előterjesztést készítette:                     Horváth Sándor 

pályázati referens 
Önkormányzati Iroda 
 
   
 
 
 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -  
 
 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:             Muhariné Mayer Piroska 
                                                                               aljegyző 
                                                                               
  
 
 
 
 
 
       dr. Balogh László s.k. 
         jegyző  
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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. május 15-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 kódszámú, „Lajosmizse város környezettudatos és 

innovatív fejlesztése” című pályázat megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
megindításához szükséges döntések meghozatala 

 
Ikt.sz: LMKOH/53-130/2019 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 kódszámú, „Lajosmizse város környezettudatos és 
innovatív fejlesztése” című projektek kapcsán a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás dokumentációja az előterjesztés mellékletét képezi, melyet a Tender Innováció Zrt. 
munkatársai készítettek elő, amely tervezetet 2019. május 13. napján megküldtünk a Tisztelt 
Képviselők részére. 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata (továbbiakban: 
Közbeszerzési Szabályzat) 24. pontja alapján az eljárás megindítására és az eljárás lezárására 
vonatkozó döntést uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű eljárások esetében a 
polgármester, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások esetében a Képviselő-testület 
hozza meg. A jelzett értékhatárok a Kbt. 19.§ (3) bekezdésének alkalmazásával számított 
(egybeszámított) becsült értékre vonatkoznak. 

A Közbeszerzési Szabályzat 25. pontja értelmében minden olyan egyéb döntést vagy 
jóváhagyást igénylő kérdésben, amely nem tartozik az előző pontban írt döntések közé, a 
döntéshozó a polgármester, tekintet nélkül az eljárás tárgyára, típusára és becsült értékére. 
 
 A Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak értelmében kijelölésre került a 
Bírálóbizottság, aki 2019. május 15-én megtárgyalja az elkészített anyagot. A Bírálóbizottság 
esetleges észrevételeiről a Képviselő-testületi ülésen adunk tájékoztatást. 
  
 Jelen beszerzés becsült értéke meghaladja a nettó 700 millió forintot, így a Kbt. 112. § 
szerinti hirdetménnyel induló nemzeti nyílt eljárás típust kell alkalmazni. 
 

A beruházás nagyságrendjére tekintettel javaslom, hogy jelen közbeszerzési eljárás 
esetében a döntéshozó a Képviselő-testület legyen. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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I. Határozat-tervezet 
...../2019. (…..) ÖH. 
Döntéshozó meghatározása 
„Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás esetében 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lajosmizse Város 
Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás esetében 
a döntési jogkört magához vonja. 

Határidő: 2019. május 15. 
 Felelős: Képviselő-testület 

 
 
 

II. Határozat-tervezet 
...../2019. (…..) ÖH. 
„Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
és dokumentációjának jóváhagyása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lajosmizse Város 
Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását és ajánlattételi dokumentációját a Bírálóbizottság által tett 
javaslatok figyelembevételével jóváhagyja és a közbeszerzési eljárást megindítja. 

Határidő: 2019. május 15. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 

III.  Határozat-tervezet 
...../2019. (…..) ÖH. 
„Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás becsült értékének 
és fedezetének tudomásul vétele 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
„Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban megjelölt beszerzés teljes becsült értéke nettó 
866.125.386.- forint és a rendelkezésre álló fedezet összesen nettó 595.451.601.- 
forint. 

Határidő: 2019. május 15. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2019. május 14. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 


