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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. június 30-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Ikt.sz.: I/5054/2/2011. 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2002. január 01. napján történı hatálybalépéssel 
közszolgáltatási szerzıdést kötött a Lajosmizsei Hulladékszállító Kft-vel. A szerzıdés tárgya 
Lajosmizse város a közterületén, vagy az ingatlanon összegyőjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres 
győjtése, elszállítása, ártalmatlanító helyen történı elhelyezése, a hatóságilag bezárt 0241/3 és 
0241/12 helyrajzi számú folyékony- és szilárd hulladéklerakó telep felügyelete, az állati 
hulladéklerakó üzemeltetése, valamint a befogott kóbor ebekrıl való gondoskodás. 
A fenti szerzıdı felekben idıközben történı változás miatt 2007. november 30-án a szerzıdés 
módosítására került sor, ugyanazzal a tartalommal a Lajosmizsei Hulladékszállító Kft. 
jogutódjaként a Saubermacher Magyarország Kft-vel. 
A jelenleg hatályos szerzıdés 2012. január 01. napjával megszőnik, tekintettel arra, hogy az 
eredetileg kikötött idıtartam eltelik.  
 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 
a települési szilárd, illetve folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása céljából a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvényt (a továbbiakban: Kbt.) és e rendeletet alkalmazva kell eljárnia, 
kivéve, ha a Kbt. szerint nem kell közbeszerzési eljárást alkalmazni. 
 
A Kbt. 2. § (1) bekezdése alapján a Kbt. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, 
amelyeket az ajánlatkérınek meghatározott szervezetek visszterhes szerzıdés megkötése 
céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékő beszerzések megvalósítása érdekében. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a Kbt. 22. § (1) d) alapján ajánlatkérınek minısül, a 
megkötendı szerzıdés visszterhes, a közszolgáltatás tárgyát tekintve a szolgáltatás 
megrendelés körébe tartozó szerzıdés típus,  a beszerzés értéke meghaladja a nemzeti 
értékhatárt (a hatályos költségvetési törvény értelmében szolgáltatás megrendelése esetén ez 
25 millió forint ÁFA nélkül), ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 
 
A Kbt. 5. § (1) bekezdésének eleget téve a Hivatal 2011. április 13-ra elkészítette Lajosmizse 
Város Önkormányzata 2011. évre szóló éves összesített közbeszerzési tervét, mely az adott 
évre tervezett beszerzéseket foglalja magában. A Kbt. 5. § (4) bekezdése alapján: „A 
közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplı 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy 
egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az 
ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 
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Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési terve a fenti tárgyú beszerzést nem 
tartalmazza, melyre való tekintettel annak módosítása szükséges. A módosított közbeszerzési 
terv jelen elıterjesztés mellékletét képezi. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:  
 

Határozat-tervezet 
 
…/2011. (…) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi  
éves összesített közbeszerzési tervének 
módosítása 

   Határozat 
 

Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. 
évre vonatkozó, módosított közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
 
Lajosmizse, 2011. június 09. 
 
                 Basky András sk. 
                    polgármester  
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elıterjesztés melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

2011. évi közbeszerzési terve 
Ajánlatkér ı neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
A beszerzés tárgya és 

mennyisége 
CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás 

megindításának, 
illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett idıpontja 

A szerzıdés 
teljesítésének 

várható idıpontja 
vagy a szerzıdés 

idıtartama 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére1? 
Építési beruházás       
Szilárd hulladéklerakó 
telep rekultivációja 

45.00.00.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

2011. 04. 05. 2011. 12. 31. nem 

Folyékony 
hulladéklerakó telep 
rekultiváció 

45.00.00.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

2011. 04. 05. 2011. 12. 31. nem 

Meserét Napközi 
Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde, valamint a 
Fekete István Általános 
Iskola épületenergetikai 
fejlesztése megújuló 
energiaforrás 
hasznosítással 
kombinálva KEOP-
2011-4.9.0.  

45.45.31.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

Fekete István Általános 
Iskola oktatás-
fejlesztéssel kapcsolatos 
építési beruházása 
DAOP 4.2.1. 

45.45.31.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 

45.23.24.00-6 Közösségi 
eljárásrend 

Nyílt eljárás Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 
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telepének bıvítése 
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 
Szolgáltatás 
megrendelése 

      

Beruházási hitel 
igénybevétele 

66.11.30.00-5 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítése 
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 
(mőszaki ellenırzés, 
FIDIC mérnök) 

90.49.00.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítéséhez 
kapcsolódó Public 
Relations tevékenység 
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 

71.63.10.00-0 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítéséhez 
kapcsolódó 
projektmenedzsment 
feladatok ellátása 

79.42.10.00-1 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

Szilárd 
hulladékkezelési 
közszolgáltató 
kiválasztása  

90.51.00.00-5 
90.51.10.00-2 
90.51.20.00-9 
90.51.32.00-8 

Nemzeti 
eljárásrend 

Általános 
egyszerő eljárás 

2011. második félév 2012.01.01.-
2012.12.31. 

nem 

Lajosmizse, 2011. június 30. 


