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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. június 20.-án tartandó ülésére 

 
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének biztosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Képviselő-testület a 48/2013. (V. 31.) Ökt határozatával felhatalmazást adott fenti tárgyban hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívás kibocsátására. Három szakvállalkozás számára 
került sor az ajánlattételi felhívás kibocsájtására a 2013. július 01-jétől szilárdhulladék gyűjtése, szállítása,  
kezelése és ártalmatlanítása közszolgáltatás ellátására.  
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megfelelő közbeszerzési eljárás keretében határidőben 
beérkezett ajánlatok bontása 2013. június 14.-én megtörtént. Két ajánlattevő számára  hiánypótlási felhívás 
kibocsátásra került sor. Közbeszerzési eljárás keretében a tárgyalás lefolytatása 2013. június 19.-én 13 órakor 
megtörtént, melyen 1 érvényes ajánlatot adó ajánlattevő jelent meg.  
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság (KBB) értékelte a beérkező ajánlatokat, megállapította, hogy 2 ajánlattevő 
nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, így a tartalmi hiányosságok pótlása nem történt meg.  
 
Érvényes ajánlatot a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft tett, így a KBB  közbeszerzési eljárás nyerteseként – a 
Kbt. 73. §-át alkalmazva. 

a Csongrádi Víz és Kommunális Kft-t jelöli, 
 

tekintettel arra, hogy ez a szakvállalkozás tette a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot. Az 
ellenszolgáltatás díjtétele 430.-Ft/ürítés+ÁFA.  A közszolgáltatást a  korábbi közszolgáltatótól (.A.S.A.) 
megvásárolt 120 literes gyűjtőedényzettel biztosítja. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntést előkészítő javaslatának elfogadását, melynek 
értelmében a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt, a szilárd hulladék gyűjtése, szállítása 
kezelése (ártalmatlanítása) közszolgáltatás végzésére 2013. július 1-től a Csongrádi Víz- és Kommunális 
Kft-vel való közszolgáltatási szerződés megkötését  és  annak az erre vonatkozó önkormányzati rendeletben 
való rögzítését kezdeményezzük. 
Az előterjesztésben írtak alapján indítványozzuk a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által a képviselő-testület 
elé döntéshozatalra benyújtott javaslat, ezen előterjesztéshez csatolt határozati javaslat megvitatását és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. június 19. 
 

Tisztelettel: 
 

 
Forgó Henrik        Kató Pálné 

          polgármester                  jegyző 

  



…./2013. (VI. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének biztosítása 
 

Határozati javaslat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. július 1. napjától ellátandó szilárdhulladék 

gyűjtése, szállítása kezelése (ártalmatlanítása) közszolgáltatásra hirdetmény nélküli tárgyalásos  közbeszerzési 
eljárás nyerteseként – egyetértve a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatával –  

 
a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft-t 

  
jelöli meg, mint a legalacsonyabb összegű (430.-Ft/ürítés+ÁFA) érvényes árajánlat tevőt. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt, hogy  az 2013. 

július 1. napjától hatályba léptetendő, az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról és 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, - a közszolgáltatás végzésére jogosított  Csongrádi 
Víz- és Kommunális Kft megjelölésével – terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy a  közbeszerzési eljáráson nyertes, 

az 1.) pontban írt közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést a (szerződéskötési tilalmi időnek figyelembe 
vételével) kösse meg. A szerződés hatályba lépésének időpontja 2013. július 1. 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros testületi ülés időpontja 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrádi Víz- és Kommunális Kft (6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.) 
- Városellátó Intézmény (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) 
- Városfenntartó- és Szolgáltató Költségvetési Szervezet (6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2.)  
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


