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Tárgy:  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 
 nyilvánítása és új közbeszerzési eljárás kiírása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a  108/2012. (XII. 21.) Ökt határozatban kapott felhatalmazás alapján 
eljárva megtett intézkedések után a Képviselő-testület /2014. (I. 31.) Ökt határozatban foglaltaknak 
megfelelve került sor tárgyban a település egészére kiterjesztendő közszolgáltatás megszervezése 
érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (1) 
bekezdésén alapuló, hirdetmény nélkül induló, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására, 3 
közszolgáltatást végző vállalkozás meghívásával.  
Az egyik meghívott a Csongrád megyei Településtisztasági Nonprofit Kft, amely jelenleg is végez egyedi 
megrendelésre közszolgáltatást a településen,  
a másik az Alföldvíz Zrt, amellyel szerződéses jogviszonyban áll önkormányzatunk a víziközmű-szolgáltatás végzésére 
és ezen szerződésben már kötelme van a közműves szennyvíz beruházás üzemeltetése jogára és vélelmezhető, hogy a 
településen belül üzembe helyezendő tisztító mű működtetése átvételével igényt tarthat a szippantásos módszerrel való 
begyűjtésre is, 
a harmadik meghívott Fekete Károly Szentesi telephelyű egyéni vállalkozó, akinek a kiválasztását a 
településünkhöz való földrajzi közelsége és a Szentes város illetékesétől kapott referencia indokolta. 
A szabályos ajánlattételi felhívásban megadott határidőre  (2014. február 25. de. 10 órára) ajánlat nem 
érkezett, így a közbeszerzési Bíráló Bizottságnak az ajánlatok felbontása helyett, azt kellett jegyzőkönyvbe 
rögzítenie, hogy ajánlattétel hiányában a tárgyi eljárásban kiírt közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) 
pontja értelmében  eredménytelen, mivel érvényes ajánlat a megadott határidőre nem érkezett.  
Ahhoz, hogy a Képviselő-testület mint ajánlatkérő, meg tudjon felelni a Kbt.,  a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) IX/A. Fejezetében szabályozottaknak és a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes 
szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában rögzített 
közfeladat ellátási kötelezettségének és ne kelljen számolnia törvényességi felügyeleti eljárással és annak 
alapján szankciók alkalmazásával, kezdeményezzük tárgyban a Kbt. 122/A. §-a szerinti (hirdetmény nélkül 
indított és tárgyalás lefolytatása nélküli) közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatását, ugyanazon három tárgyi 
közszolgáltatást végző vállalkozás meghívásával. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozzuk tárgyi előterjesztés és határozati javaslat megtárgyalását és annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
C s a n y t e l e k, 2014. február 25. 

Tisztelettel: 
 
 

 Forgó Henrik           Kató Pálné   
            polgármester                        jegyző 

  



………/2014. (II….) Ökt határozat 
 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 
 nyilvánítása és új közbeszerzési eljárás kiírása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat és a Bíráló Bizottság tárgyban tett érdemi döntési javaslatát elfogadva rögzíti, hogy a „Nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
ellátása Csanyteleken” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, 
hogy az ajánlatok benyújtására nyitva-álló határidőn belül ajánlat nem érkezett, ezért az eljárás a Kbt. 
76. § (1) bekezdés a) pontja értelmében eredménytelenül zárult. 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Fogó Henrik polgármester urat és 
Kató Pálné jegyzőt, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A.  Fejezetében 
meghatozott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 11. pontjában rögzített közfeladat ellátása érdekében, a Kbt. 122/A. § (1) bekezdésén 
alapuló hirdetmény nélkül induló, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a település lakossága számára tárgyi közszolgáltatás 
biztosítása megszerzése és a törvényességi felügyeleti eljárás keretében érvényesíthető felügyeleti 
intézkedés és más szankciók elkerülése érdekében. 

 
Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos, a Kbt. szabályai szerint eljárva 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   végrehajtást követő soros testületi ülés időpontja 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester és általa 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Vezetője (Szeged) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár    

 
 
 
 
 
 
 


