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Tárgy: HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATÁNAK MEGALKOTÁSA, ÉS A BÍRÁLÓ 

BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA. 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

Előkészítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület ajánlattételi felhívást tett közzé a települési hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás elvégzésére, mivel a tevékenység közbeszerzési eljárási törvény hatálya alá 

tartozik.  

A közbeszerzési törvény hatálybalépésével a korábbi szabályzat már nem megfelelő, ezért 

javaslom azt hatályon kívül helyezni, és jelen eljáráshoz kapcsolódóan közbeszerzési 

szabályzat megalkotását kérem a melléklet tervezetnek megfelelően.  

 

A szabályzat elfogadása után az abban foglaltaknak megfelelően javaslom a jelen eljáráshoz 

bíráló bizottság létrehozását. A bíráló bizottságnak legalább három tagból kell álljon, akiknek 

rendelkeznie kell az eljárás előkészítése, a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, az 

értékelés során a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, jogi, pénzügyi szakértelemmel.  

Ennek megfelelően javaslom a bíráló bizottság tagjainak megválasztani az alábbi személyeket: 

Molnár Róbert gazdálk. tanácsos 

Lukács Tamásné kirendeltség-vezető 

Sass Henrietta igazgatási előadó 

Dr. Fülöp Zoltán közbeszerzési szaktanácsadó 

Az érintettek a megválasztásukhoz kapcsolódóan hozzájárultak személyük nyilvános 

képviselő-testületi ülésen történő megválasztásához a bizottság tagjává.  

 Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a jogszabály (közbeszerzési törvény 27. § (5) 

bekezdés) értelmében a személyekről külön-külön név szerint szavazzanak.  

 

Matolcsy Gyöngyi 

                polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „ A hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) alapján a közszolgáltatóval kötött 

hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához a jelen határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot 

elfogadja. 



2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határozati javaslat: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete …. igen, … nem szavazattal 

Molnár Róbert gazdálk. tanácsost a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenység tárgyú közbeszerzési eljárásában bíráló bizottsági tagjának megválasztotta.  

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete …. igen, … nem szavazattal 

Lukács Tamásné kirendeltség-vezetőt a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenység tárgyú közbeszerzési eljárásában bíráló bizottsági tagjának megválasztotta.  

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete …. igen, … nem szavazattal Sass 

Henrietta igazgatási előadót a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 

tárgyú közbeszerzési eljárásában bíráló bizottsági tagjának megválasztotta.  

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete …. igen, … nem szavazattal Dr. 

Fülöp Zoltán közbeszerzési szaktanácsadót a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenység tárgyú közbeszerzési eljárásában bíráló bizottsági tagjának megválasztotta.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 


