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Szám:  241-  ……    /2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. szeptember 10-i soros ülésére 
 
Tárgy: Hulladékszállítási, - elhelyezési, - ártalmatlanítási közbeszerzési 

eljárás megindítása 
 
Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos anomáliákról az elmúlt hónapokban a képviselı -
testület folyamatosan tájékoztatást kapott. 
A jelenlegi szerzıdések 2013. december 31-ig érvényesek. Az új hulladékgazdálkodási 
törvény és közbeszerzési törvény alapján el kell indítanunk a közbeszerzési eljárást. 
Az ülésen – igény szerint – a részletekrıl szóban tájékoztatom a testületet. A közbeszerzési 
szakértıvel az ütemezés egyeztetésre került, eredményes közbeszerzési eljárásban ennek 
megfelelıen ez év végéig sor kerülhet az új törvényi elıírások szerinti szerzıdés megkötésére. 
Ezen közbeszerzési eljárás költségét a költségvetés nem tartalmazza. Írásos árajánlatok még 
nem érkeztek meg, szóbeli ajánlatot 1.300.000 Ft+ÁFA összegre kaptunk. Kérem, hogy ennek 
fedezetét szíveskedjenek biztosítani a határozati javaslat szerint. Amennyiben ettıl kisebb 
összegő  ajánlatot is kapunk, úgy értelemszerően ez alapján fogunk szerzıdést kötni. 
Az idı ebben az esetben is szoros, hiszen az eljárást év végéig le kell folytatnunk. 
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Mindezek alapján kérjük a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 

 
Határozati javaslat 

../2013. (IX.10.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a hatályos jogszabályi 
elıírások alapján a Hulladékszállítási, - elhelyezési, - ártalmatlanítási feladatok 
ellátására a közbeszerzési eljárást megindítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 15. 
Felelős: polgármester 

 
 

Határozati javaslat 
../2013. (IX.10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hulladékszállítási, - 
elhelyezési, - ártalmatlanítási feladatok közbeszerzési eljárásának szakértıi költségeire 
1.300.000 Ft + ÁFA összeget a 2013. évi költségvetése általános tartalékának terhére 
biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok bekérésére, a szükséges intézkedések 
megtételére és a legkedvezıbb ajánlatot tevıvel a szerzıdéskötésre.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 15. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

Alsónémedi, 2013. szeptember 6. 
      
 
         Vincze József 
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
     Dr. Percze Tünde 
            jegyző  


