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571/2013. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. márciusi ülésére 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi közbeszerzési tervének    

elfogadására javaslat 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 33. §-a értelmében évente 
közbeszerzési tervet kell készítenünk a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatkérőként. Ajánlatkérői 
szempontból az önkormányzat és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elkülönül az intézményi feladat 
megosztásból eredően. Ajánlatkérőként mind az önkormányzat, mind pedig a Polgármesteri Hivatal 
külön-külön regisztrációs számmal és egyéb azonosító adatokkal rendelkező jogalany. Az éves 
közbeszerzési terv elkészítésének határideje március 31. A tervezés előkészítésének alap kritériuma (vagyis 
annak rögzítése, hogy a tárgyév vonatkozásában milyen működési vagy fejlesztési jellegű tevékenység 
vonatkozásában keletkezik közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége) az, hogy az egyes árú- és 
készletbeszerzések, építési beruházások, illetve szolgáltatások egyes intézményen (ajánlatkérői körön) belüli 
nagyságrendje eléri-e a Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értékhatárokat. Mindemellett figyelemmel 
kell lenni arra is, hogy az egyes területeken milyen tartós időtartamú szerződések vannak hatályban, illetve 
a tárgyévben esetlegesen milyen új feladat lép be a tevékenységi körbe, melynek ellátásával összefüggően 
közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt. Természetesen a nemzeti közbeszerzési értékhatárok mellett az 
EU-s értékhatár szintekre is figyelmet kell fordítani, de ilyen nagyságrendű árubeszerzési, szolgáltatási, 
illetve építési jellegű feladatok nincsenek 2013. évben önkormányzatunknál.  
A nemzeti közbeszerzési értékhatárok nem változtak az előző évhez viszonyítottan.  
Ezek az értékhatárok a következők: 

a) árubeszerzés 8 millió forint, 
b) építési beruházás 15 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése 8 millió forint. 

 
A Kbt. értelmében az azonos szolgáltatóval elvégeztethető tevékenységeket egybeszámítással kell 
meghatározni, úgy hogy az egyes kategóriákra a becsült érték az ÁFA nélküli nettó érték. 
A fentiekben rögzített alapelvek figyelembevételével felülvizsgálatra került az önkormányzati, illetve a 
Polgármesteri Hivatal feladat ellátásához kapcsolódó valamennyi működési- és fejlesztési jellegű feladat az 
önkormányzat 2013. évi elfogadott költségvetési rendelete eredeti előirányzatait alapul véve. Ennek alapján 
az alábbi tényezők rögzíthetőek: 
1) Uniós közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzésekkel nem számolunk 2013. évben sem. 
2) A működési jellegű áru- beszerzéseket és szolgáltatás megrendeléseket illetően az alábbi területeket 

szükséges a tárgykör vonatkozásában értékelni: 
a) Új feladatként jelenik meg a diák étkeztetés, mint vásárolt élelmezésként elszámolandó 

szolgáltatás. A szolgáltatást jelenleg a 100 %-os önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft. végzi 
feladatellátási szerződés alapján. (Az éves becsült nettó érték: 14.855 EFt). 

b) Az egészséges ivóvíz ellátást (mint önkormányzati közszolgáltatást) szintén a KÉBSZ Kft. biztosítja 
ugyancsak a korábbi időszakban megkötött feladatellátási szerződés alapján. A tárgyév július 1-től 
azonban várhatóan új gazdasági társaságba Vízközmű Szolgáltató Kft-re (mint üzemeltető)  
integrálódik a feladatkör (Kitelek) jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

  



c) A gázenergia szolgáltatás vonatkozásában a feladat ellátást a DÁGÁZ Zrt. biztosítja. Az energetikai 
korszerűsítések következtében az intézményi éves becsült érték nagyságrendje jelentősen alatta 
marad a 8 millió forintos határértéknek. Lényeges körülmény, hogy a szociális alap,- és szakellátási 
feladatokat a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és a Csanyteleki Napközi Otthonos 
Óvoda feladatait a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integráltan láttatja el. A Szent 
László Általános Iskola feladatai viszont 2013. január 1-től a fenti társulásból állami fenntartásba 
kerültek át, tehát a felsorolt intézmények vonatkozásában ajánlatkérői minőségben nem az 
önkormányzat, illetve a Hivatal az érintett. Ez valamennyi árubeszerzési, illetve szolgáltatás 
megrendelés tekintetében érvényes a felsorolt intézményekre. 

d) A villamos energia szolgáltatás megrendelése területén három jogcímhez kapcsolódóan van fizetési 
kötelezettségünk. Ezek az alábbi területek: 
- villamos energia vásárlás, 
- hálózat üzemeltetés és karbantartás, 
- energia korszerűsítési (hatékonysági) beruházás után fizetendő havi díj hosszútávú 

megállapodás (2001-2015-ig) alapján, mely közbeszerzési eljárás szempontjából nem releváns. 
 
Lényeges rögzítni, hogy a villamos energia ellátáson belül elkülönül a kötelező önkormányzati feladatként 
rögzített un. közvilágítás biztosítása és az intézmények és egyéb önkormányzati létesítmények villamos 
energia ellátásával kapcsolatosan felmerülő un. intézményi villamos energia költségrész. Az intézményi illetve 
egyéb önkormányzati létesítmények villamos energia ellátása az általános (intézményi) egyetemes 
szolgáltatói körre vonatkozó mindenkori fix árszabáson alapul. Ennek együttes éves becsült értéke községi 
szinten sem éri el az 1.000 EFt-ot még azokkal a belső díjelemekkel sem (pl: elosztó alapdíj, 
rendszerhasználati díjak), melyek közvetített szolgáltatásként jelennek meg. A közvilágítás területén nem 
vonatkoztathatunk el attól, hogy a hálózat tulajdonosa a DÉMÁSZ Zrt. Ebből eredően a hálózat 
üzemeltetési és karbantartási szerződés részre vonatkozóan csak a tulajdonossal állhatunk kapcsolatban. A 
közvilágítás villamos energia szolgáltatás része tekintetében (az éves teljesítmény 120.000 kwh) a 
szabadpiacon résztvevő szolgáltatók bármelyikétől beszerezhetjük az energiát. Erre vonatkozóan minden 
évben november végéig több árajánlatot is bekérünk és a legjobb árajánlatot tevő szolgáltatóval kötünk 
szerződést a tárgyév január 1-től. Jelenleg az E-ON  Zrt-től szerezzük be a közvilágításhoz szükséges 
villamos energiát hiszen árajánlatuk jóval kedvezőbb volt a korábbi szolgáltatónk (DÉMÁSZ Zrt.) 
ajánlatánál. A közvetlen áramdíj mellett a közvilágítás területén is jelentős azon számlán belüli egyéb 
díjtételek köre és mértéke melyek jogszabályi kötöttséggel, központilag kerülnek meghatározásra és 
részben közvetített szolgáltatásként szerepelnek a számlákban. 
Összességében a fentiekben rögzítettek alapján megállapíthatjuk, hogy az intézményi és a közvilágítási 
energia költségek vonatkozásában sem érjük el a szolgáltatásokra vonatkozó 8 millió forintos (nettó) 
becsült értékhatárt. 
a) A kéményseprési közszolgáltatás területén 2015. december 31-ig a jelenlegi szolgáltatóval (Csomifüst 

Plusz Kft) állunk szerződéses kapcsolatban, így a tárgyévben ezen a szolgáltatási területen nem 
indokolt közbeszerzési eljárás kezdeményezése. 

b) Szilárd hulladék kezelés, szállítás, ártalmatlanítási közszolgáltatás: 
 A jelenlegi szolgáltató (A.S.A. Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely) a tevékenységet 2013. június 30-

ig végzi. A közszolgáltatási tevékenységre közbeszerzési eljárás elindítása szükséges a II. negyedévben a Kbt. 
harmadik rész 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás három 
ajánlat bekérésével). A becsült szolgáltatási nettó érték 12.000 EFt/év, melyet a lakosság helyi 
kötelező közszolgáltatási díjként fizet meg a legjobb árajánlatot tevő szolgáltatónak. 

c) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan jelenleg előkészítés alatt áll azon 
paraméterek és egyéb feltételek meghatározása, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a közszolgáltató 
kiválasztására irányuló eljárás elindításához megfelelő alapadatokkal rendelkezzünk (így például a 
leürítés helye, begyűjtendő szennyvíz várható mennyisége, stb.). Az előkészítés a vízügyi hatósággal 
együttműködve és egyetértve történik. A közbeszerzési terv elkészítésének határnapjáig vélhetően az 
előkészítési egyeztetések nem fejeződnek be, így a közbeszerzés ezen tárgyára vonatkozóan azt 
javasoljuk, hogy a körülmények és a jogszabályváltozásokból eredő feladatatok pontosítását követően 
kerüljön be az éves közbeszerzési tervbe évközi módosításként a nem közművel begyűjtött szennyvíz 
szállításra, kezelésre (szippantás) a közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás. 

 



Az a) és b) pont szerinti közbeszerzési tárgyakra vonatkozóan a Kbt.-t nem kell alkalmazni (Kbt. 9. § (1) 
bekezdés  a) pontja alapján), ugyanis a végzett szolgáltatásokat (diákétkeztetés, ivóvíz ellátás) olyan 
többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság végzi – 100 %-os önkormányzati tulajdonú KÉBSZ 
Kft. – melynél az adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80 %-a az egyedüli tulajdonos 
ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből adódik. 
A működési jellegű közbeszerzési tárgyak területén nagyon lényeges további körülmény, hogy az egyes 
közüzemi, közszolgáltatási díjak megállapításának joga kikerült az önkormányzat Képviselő-testületének 
hatásköréből. A erre vonatkozó egyes részletszabályok kidolgozása azonban jelenleg folyamatban van. 
Ebből az következik, hogy az egyes „közbeszerzési tárgyakra” vonatkozóan díjtételek központilag 
kerülnek meghatározásra és nem az eddigi gyakorlat szerinti közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott 
és legkedvezőbb ajánlatot tevő cég díjtétele lesz az irányadó. A központilag meghatározott díjtételek után 
legfeljebb szolgáltatási koncesszióról mint közbeszerzési tárgyról beszélhetünk. Az más kérdés, hogy 
kötött díjtételek mellett egyáltalán lesz-e érdeklődő az egyes szolgáltatási területeken, az egyes szintén 
jogszabályilag rögzített jogosultsági körben és térségi környezetben.  

 
3) A tárgyévi beruházási, fejlesztési célkitűzések eredeti előirányzatait alapul véve megállapítható, hogy a 

település belterületén megépítendő szennyvíz vezeték hálózat és a szennyvíz tisztító mű kialakításával  
összefüggő kivitelezési munkálatok elvégzésére szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatnia az 
önkormányzatnak, amennyiben az erre irányuló beadott pályázatunk kedvező elbírálást nyer. (Az 
előkészítési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárások 2012. évben megtörténtek. Ennek 
keretében került kiválasztásra a projektmenedzseri, a megvalósíthatósági tanulmányok, tervek 
elvégzésével megbízott cégek, a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezet, valamint a 
nyilvánosság biztosítását megvalósító gazdasági társaság. Szintén az előkészítési program keretében 
került kiválasztásra közbeszerzési eljárás keretében a kivitelezés projektmenedzseri és műszaki ellenőri 
teendőit ellátó szervezet.) 

 A közműves szennyvíz projekt kivitelezésének (építési munkák) becsült (nettó) összköltsége 
776.091.300.- Ft, tehát a közbeszerzési eljárást (kedvező pályázati döntést követően) a nemzeti 
értékhatárt elérő építési beruházás tárgyában kell lefolytatnunk, hirdetmény közzétételével (ajánlati 
felhívás), nyílt eljárásban. A kivitelezési munkarészek 30 %-át tervezzük 2013. évben megvalósítani, a 
fennmaradó 70 %-os hányad 2014. évben valósul meg.  

 A tárgyévre tervezett egyéb fejlesztési, beruházási célkitűzések nagyságrendje nem indokolja 
közbeszerzési eljárások lefolytatását. 

 Természetesen az év közben beépülő esetleges többletforrások, pályázati támogatások kapcsán 
meghatározhat a Képviselő-testület olyan célkitűzést, melyhez közbeszerzési  eljárás lefolytatása is 
szükségessé válhat. Ez esetben az eredeti közbeszerzési tervünket év közben módosítani szükséges.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A fentiekben rögzítettek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés, a határozati 
javaslat és annak mellékletében rögzítettek megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. március 05. 
 
 

Tisztelettel: 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 
 
 



……(… . …) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása  
 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 
1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben foglaltakat a 

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát is figyelembe véve,  
és rögzíti, hogy közszolgáltatásokkal kapcsolatosan, valamint az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
eredeti előirányzatként megjelölt (jelenleg bírálati fázisban lévő) pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
célkitűzés alapján indokolt konkrét intézkedés kezdeményezése, így az idei költségvetési évben – eredetben 
– közbeszerzési terv készítésére kerül sor.  

2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét e határozathoz csatolt 1. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

3) Az önkormányzat középtávú terveiben szereplő célkitűzések megvalósításához kapcsolható esetleges 
évközi pályázati lehetőségek, konkrét pályázati döntések és a kommunális közszolgáltatásokra vonatkozó 
jogszabály módosításokból eredően felmerülő évközi módosítások esetére felkéri a Képviselő-testület Kató 
Pálné jegyzőt, hogy a konkrét döntésekhez kapcsolódóan évközi módosításként terjessze a Képviselő-
testület elé az aktuálissá váló terv esetleges módosítását. 

Végrehajtási határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás  határideje   szükség szerint 
 
  
Határozatról értesítést kap: 

-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
-  Forgó Henrik polgármester 
-  Kató Pálné jegyző és általa 
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
-  Irattár  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
17/2013. (III. 29.)  Ökt határozatához 

 
 

Az önkormányzat 
 

 
2013. évi  

 
KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készítette:  Csányi László 
        Adó- és Pénzügyi irodavezető helyettes  
 
 
 
Jóváhagyta:  Kató Pálné 

jegyző 
 
 
Készült::            2013. március 01-jén 
 
Megőrzendő:     2018. december 31.-ig 
 
 
 
 



 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatkérőként a Kbt. 
33. §-a értelmében 2013. évre vonatkozóan az alábbi Közbeszerzési tervet alkotja. 
 
A Közbeszerzési terv tartalma: 

I. A tárgyévre tervezett közbeszerzések beszerzési tárgy fajtánként, 
II. A tervezett beszerzések sorrendje, 
III. A tervezett beszerzések pénzügyi forrásainak megjelölése, 
IV. A tervezett beszerzések pénzügyi fedezeteinek hozzárendelése, 
V. A beszerzés tárgyáért fizetendő ellenszolgáltatás ütemezése, 
VI. A közbeszerzési terv évközi módosítása 

 
Az egyes tervezett közbeszerzések azonosító számmal kerülnek megjelölésre az I. fejezetben. A II-V. fejezetekben a jelzett azonosító számokat kell szerepeltetni. 

 
I. A tervezett 2013. évi közbeszerzések 

 
 

Sor- 
szám 

 
Megnevezés 

 
Kb. azonosító szám 

 
Közbeszerzés tárgya 

 
Becsült érték ( E Ft) 

ÁFA nélkül 

 
Kb.. eljárás jellege, 

típusa 
 

1. 
Csanyteleki szennyvíztisztító telep és 
csatornahálózat létesítése (kivitelezési 
szakasz) 

 
Kb-1/2013. 

 
építési beruházás 

 
776.091 

 
Nyílt eljárás 

 
2. 

 
Szilárd hulladék kezelése, gyűjtése 
ártalmatlanítása 

 
Kb-2/2013. 

 
Közszolgáltatás megrendelése 

 
12.000 

 
Kbt. harmadik rész 
112. § (7) bekezdés 

a) pontja 
 

II. A tervezett (köz)beszerzések sorrendje 
 

 
Sorrend 

 
Kb. azonosító szám 

 
A Kb. eljárás lefolytatásának tervezett 

időpontja 

 
Tervezett kivitelezési ütem meghatározása, szolgáltatás kezdő 

időszaka 
 

 
1. 
 

 
Kb-1/2013. 

 
2013. II. negyedév 

 
2013. év. IV. negyedév-2014. IV. negyedév 

 
2. 

 
Kb-2/2013. 

 
2013.  II. negyedév 

 
2013. III. negyedévtől folyamatos 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III. A tervezett beszerzések pénzügyi forrásainak megjelölése 
 
 

 
 

Kb. azonosító 

 
Tervezett beruházás szolgáltatás 

(bruttó) összköltség (E Ft) 

Összköltségből 
Saját forrás  

Hitel felvételi terv 
(E Ft) 

 
Igényelt pályázati 
támogatás (E Ft) 

 
Lakossági 

közszolgáltatás 
 

Készpénz (e Ft) 
Visszaigényelhető ÁFA  

összege (fordított) 
 

Kb-1/2013. 
 

985.636 
 

---- 
 

209.545 
 

110.490 
 

665.601 
 

----- 
 

Kb-2/2013. 
 

15.240/év 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

----- 
 

15.240/év 
 
 

IV. A tervezett beszerzések pénzügyi fedezeteinek hozzárendelése ( E Ft) 
 

 
 
 

Kb. azonosító 

 
Önkormányzati költségvetésből tervezett 

saját forrás 

 
Egyéb tervezett források 

 
2013. év 

 
2014. év 

  
Hitelfelvétel 

Uniós pályázati támogatás Lakossági 
közüzemi díj 

2013. év 2014. év 2013. év 2014. év  
 
 

Kb-1/2013. 

 
 

---- 

 
 

----- 

 
 

34.950 

 
 

75.540 

 
 

199.680 
 

 
 

465.921 

 
 

---- 

 
 

Kb-2/2013. 

 
 

---- 

 
 

----- 

 
 

----- 

 
 

---- 

 
 

----- 

 
 

---- 

 
 

15.240/év 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

V. A beszerzés tárgyáért fizetendő ellenszolgáltatások ütemezése (E Ft) 
 

 
Kb. azonosító 

 
Tervezett ellenszolgáltatás összesen 

(bruttó) 

 
2013. évben tervezett kifizetés 

 

 
2014. évben tervezett kifizetés 

 
Lakossági közüzemi díj 

 
Kb-1/2013. 

 
985.636 

 
IV. negyedév 30% 

 
I-IV. negyedév 70% 

 
---- 

 
Kb-2/2013. 

 
15.240/év 

 
---- 

 
---- 

2013. III. negyedévtől 
1.270.-/hó (bruttó) 

 
 
 

VI. A Közbeszerzési terv évközi módosításai: 
 

A) Új évközi Közbeszerzések 
 

B) Elmaradt (2013. évre tervezett) közbeszerzések 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
1. függelék Csanytelek Község Önkormányzata 17/2013. (III. 29.) Ökt  határozatához 

Csanytelek Község Önkormányzata 
2013. évi közbeszerzési terve 

ÖSSZESÍTŐ 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége1   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés3 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

 II. Építési beruházás           

„Csanyteleki szennyvíztisztító 
telep és csatornahálózat 
létesítése 

45.232410-2 

Közbeszerzési 
törvény 

harmadik rész Nyílt  
2013. június 

 
 

2014. december 
 

 
nem 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés           

Szilárd hulladék gyűjtése 
szállítása, ártalmatlanítása 95500000-2 

Közbeszerzési 
törvény 

harmadik rész 
Kbt.122 § (7) a) 2013. május 

 
5. év nem 

       

IV. Építési koncesszió       

       

V. Szolgáltatási 
koncesszió       

       

 

                                                        
1 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési 
körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
3 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 


