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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  

2015. április 29-én (szerda) du. 15.00 órára 

összehívom. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
N A P I R E N D I    J A V A S L A T  

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 
 

2.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásának 
elfogadása 
Előadó: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
3.) Döntés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola működtetésének átadásáról a 

2015-2020-as évekre vonatkozóan 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 
Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 

 
4.) Döntés az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi 

szabályairól szóló helyi rendelet megalkotásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
5.) Döntés a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

6.) Tájékoztató Hosszúpályi Nagyközség közrendjének és közbiztonságának 
helyzetéről. 
Előadó: Tollas Vince őrsparancsnok 

 
7.) Döntés a kommunális hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

eredménytelenségének megállapításáról, új ajánlati felhívás elfogadásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 



8.) Döntés az 1284/2 hrsz-ú közterület (Erdő utca) területváltozásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
9.) Különfélék 

- Döntés a 0107 hrsz-ú, kivett árok művelési ágú önkormányzati ingatlan 
eladásáról  

 
- Döntés a Hosszúpályi, József Attila utca csapadékvíz elvezetésével 

kapcsolatban 
 

- Kovács Barnáné Hosszúpályi, Arany János u. 50. sz. alatti lakos kérelmének 
megtárgyalása 

 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
Hosszúpályi, 2015. április 24. 
        

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-11/2015. (IV. 29.) számú jegyzőkönyve 

 

TARTALOM 

Rendeletek: 

10/2015. (IV. 30.) rendelet  az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a 
szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 
rendelet megalkotásáról 

 
Határozatok: 

33/2015. (IV.29.) határozat a polgármesteri jelentés elfogadásáról 

34/2015. (IV. 29.) határozat  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 

2014. évi zárszámadásáról 

35/2015. (IV. 29.) határozat határozat a hosszúpályi Irinyi József Általános 

Iskola működtetésének átadásáról a 2015-2020-

as évekre vonatkozóan 

36/2015. (IV. 29.) határozat a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

jelentés elfogadásáról 

37/2015. (IV. 29.) határozat Hosszúpályi Nagyközség közrendjének és 

közbiztonságának helyzetéről szóló 

tájékoztatóról 

38/2015. (IV. 29.) határozat a kommunális hulladékszállítással kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás eredménytelenségének 

megállapításáról 

39/2015. (IV. 29.) határozat új kommunális hulladékszállítással kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
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40/2015. (IV. 29.) határozat a 1284/2 hrsz-ú közterület (Erdő utca) 

területváltozásáról 

41/2015. (IV. 29.) határozat a közvilágítási üzemeltetési szerződés 

meghosszabításáról 

42/2015. (IV. 29.) határozat a Bamboo L'art Tex Szociális Szövetkezetbe 

történő belépésről 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. április 29-i   

r e n d e s  n y í l t  üléséről. 

 

Jelen voltak: Berényi András   polgármester 

 Zara András alpolgármester  

                                      Czirinkó Gyula képviselő 

 Kiss Csaba    képviselő   

 Miléné Fényi Györgyi   képviselő 

                                      Szabó István  képviselő 

 dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

 Takács Attila   képviselő 

                                      Szegedi Ferenc képviselő 

 

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos tanácsos 

Távollétét jelezte: Czirinkó Gyula képviselő 

Késését jelezte: Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Az ülésen a meghívottak közül megjelent: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető, 

Fekete György díszpolgár, Tollas Vince őrsparancsnok 

 

Berényi András polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat. Megállapítja, hogy a rendes testületi ülés 

határozatképes. Kilenc képviselő közül heten vannak jelen. Ezt követően megnyitja az 

ülést.  

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot és indítványozza, a meghívóban szereplő 

napirendi pontok elfogadását. Kéri, hogy aki az indítvánnyal egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D  

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 
 

2.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásának 
elfogadása 
Előadó: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
3.) Döntés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola működtetésének átadásáról a 

2015-2020-as évekre vonatkozóan 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 
Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 

 
4.) Döntés az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi 

szabályairól szóló helyi rendelet megalkotásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
5.) Döntés a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

6.) Tájékoztató Hosszúpályi Nagyközség közrendjének és közbiztonságának 
helyzetéről. 
Előadó: Tollas Vince őrsparancsnok 

 
7.) Döntés a kommunális hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

eredménytelenségének megállapításáról, új ajánlati felhívás elfogadásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

8.) Döntés az 1284/2 hrsz-ú közterület (Erdő utca) területváltozásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
9.) Különfélék 

- Döntés a 0107 hrsz-ú, kivett árok művelési ágú önkormányzati ingatlan 
eladásáról  

 
- Döntés a Hosszúpályi, József Attila utca csapadékvíz elvezetésével 

kapcsolatban 
 

- Kovács Barnáné Hosszúpályi, Arany János u. 50. sz. alatti lakos kérelmének 
megtárgyalása 
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1.)  Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 

 

Berényi András polgármester 

A Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az évente esedékes orvosi egészségügyi 

alkalmassági felülvizsgálatát elvégezte az üzemorvos 2015. március 31-én, illetve 2015. 

április 23-án. A hulladékszállítási közbeszerzéssel kapcsolatban, az érintett 

önkormányzatok 2015. április 7-én Mikepércsen tartottak konzultációt. Ezzel 

kapcsolatosan a Képviselő-testületünknek a mai ülésen testületi határozatokat kell 

meghoznia. A szennyvizes beruházással kapcsolatban 2015. április 8–án a szokásos 

kéthetenkénti kooperációs megbeszélések megtartására került sor. A szennyvíztisztító 

telepen megépülő szennyvíziszap tároló helyét biztosító 0611/1 hrsz. önkormányzati 

ingatlanra vonatkozóan a művelési ág változtatáshoz Talajvédelmi Tervet kellett 

elkészíttetni a Földhivatal kérésére. A terv elkészült és 2015. április 17-én a Földhivatalhoz 

benyújtásra került. A Derecskei járáshoz tartozó települési önkormányzatok általános 

iskoláinak, felső tagozatos tanulói számára vers és prózamondó Versenyt szerveztek 

Hajdúbagoson 2015. április 10-én. Az Irinyi József Általános Iskolát és egyben Hosszúpályi 

Nagyközséget 3 fő felső tagozatos tanuló és egy felkészítő tanár képviselte. Ugyanezen a 

napon volt megrendezve Hosszúpályiban a piac-vásárcsarnok előtti téren a Magyar 

Költészet Napja rendezvény. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. április 16-án 

megtartott közgyűlésén a zrt. további sorsát illetően (végelszámolással történő 

megszüntetés) csak részben sikerült a tulajdonosoknak közgyűlési határozatot hozni. A 

tervezett következő közgyűlés időpontja 2015. május 7-e. A Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vezetőjével Dr. 

Tischler Istvánnal 2015. április 20-án sikerült személyesen konzultálnia, a településen lévő 

kóbor ebek befogásával és jogszabályi előírásoknak megfelelő tartásával kapcsolatban. A 

T.E.L.L. Software Hungária Kft. munkatársai 2015. április 18-án a 10 db pánik 

jelzőkészüléket az arra igényt tartó hosszúpályi lakosoknak felszerelték. A személyek 

kijelölésében segítséget adott a Szociális Szolgáltató Központ vezetője.   A készülékek 

egy évig térítésmentesen használhatók. A Hosszúpályi és Környéke Viziközmű Beruházási 

Önkormányzati Társulás 2015. április 20-án tartotta Társulási Tanácsi ülését. A Társulási 

Tanács több határozatot hozott mind a hálózat, mind a szennyvíztisztító telep 

vonatkozásában. A debreceni Suzuki Limuzin Autóház ügyvezetőjével konzultált a 

tanyagondnoki terepjáró gépjármű pályázaton történő beszerzésével kapcsolatban. A 

pályázathoz szükséges hivatalos ajánlatot időben el fogják hozzánk juttatni. A Hajdú 

Volán és a MÁV Debreceni Kirendeltsége 2015. április 21-én tartotta Derecskén a 

menetrendjük módosításával kapcsolatos egyeztetést a Derecskei Járáshoz tartozó 

települések polgármestereinek. A DAHUTT társulási tanácsi ülést tartott 2015. április 21-én 

Debrecenben a Balmazújvárosi út 10. szám alatti irodájában. Döntés született a rekultivált 

hulladéklerakó telepek utógondozásának kötelezettségéről.  A szennyvizes beruházással 

kapcsolatos kooperációs megbeszélés 2015. április 22–én is megvalósult. A beruházás 

befejezéséhez közeledve több javaslat is elhangzott a FIDIC mérnők és a 
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projektmenedzsment részéről. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 

Igazgatóság Bűnügyi Osztálya lefoglalás elrendeléséről tájékoztatott bennünket. A 

lefoglalás a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő térfigyelő 

kamerarendszer egy adott időpontra szóló felvételére vonatkozik. Az indok: Hosszúpályi 

Nagyközségben elkövetett emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt folyamatban 

lévő büntetőügy nyomozati vizsgálatának segítése.  

Megkéri alpolgármester urat, hogy egészítse ki a jelentését az elmúlt időszakban végzett 

fejlesztésekkel kapcsolatban. 

 

Megérkezik Miléné Fényi Györgyi képviselő. A jelenlévő képviselők száma 8 fő. 

 

Zara András alpolgármester 

Elmondja, hogy most zárul az előző szociális földprogram, melynek keretében 

zöldségeket állítottak elő az önkormányzati konyhák részére. Az új szociális földprogram 

indulásáról még sajnos nincs információ, a pályázat be lett adva, remélhetőleg pozitívan 

bírálják majd el ez esetben is. A Szociális Szolgáltató Központban nyílászárókat, ajtókat, 

ablakokat cseréltek. Befejeződött továbbá a szociális otthon hátsó részén a térburkolás. 

A Start közmunkaprogram keretében a Szabadság utcán 216 m járda épült. A járdaépítés 

az Akácfa utcán is elkezdődött. Egy másik közmunkaprogram keretében betonelem 

gyártás történik, az itt előállított elemeket a Világos utcán a csapadékvíz elvezetésnél 

használják fel. Egy másik közmunkaprogram keretében elindult a külterületen illegálisan 

elhelyezett hulladékok begyűjtése, amire másfél millió forintot sikerült nyerni. Fontos 

kérdés az iskola lapos tetőzetének a javítása, ami nagyobb esőzések esetén beázik. 

Három árajánlatot kért az Önkormányzat a javítási munkálatokra, amint ezek 

megérkeznek dönthet a testület és elkezdődhetnek a javítási munkálatok.  

 

Megérkezik Uzonyi Attila a Debreceni Rendőrkapitányság parancsnoka. 

 

Berényi András polgármester:  

Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki elfogadja a 

polgármesteri jelentést és azzal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze azt. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a polgármesteri jelentésről az alábbi határozatot hozta: 
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3 3 / 2 0 1 5 .  ( I V .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a polgármesteri jelentés elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri 

jelentést a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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2.)  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi 
zárszámadásának elfogadása 

Előadó: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Berényi András polgármester 

Megkéri Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető asszonyt, hogy ismertesse a napirendi 

pontot. 

 

Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető 

Elmondja, hogy jelenleg a zárszámadást még nem tudja elfogadni a képviselő-testület, 

mivel a Magyar Államkincstár részéről még hiányoznak adatok. Könyvvizsgáló úr azt 

kérte, hogy egyelőre ne fogadja el a Képviselő-testület, hanem csak a soron következő 

rendes testületi ülésen. Akkora minden szükséges adat és a könyvvizsgálói jelentés is 

elkészül majd. 

  

Berényi András polgármester: 

Köszöni a tájékoztatást. Felkéri Szabó Istvánt, a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság elnökét, hogy a napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A bizottság tárgyalta az előterjesztést, azonban ahogy gazdaságvezető asszony 

elmondta, jelenleg még nem áll rendelkezésre minden szükséges információ, ami ahhoz 

kell, hogy elfogadhassák a 2014. évre szóló zárszámadást. Így a Bizottság azt javasolja, 

hogy érdemben most ne tárgyalják az előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester 

Az elhangzottaknak megfelelően ő is azt javasolja, hogy csak a soron következő ülésen 

tárgyalja és fogadja el a zárszámadást a képviselő-testület. Kéri ő is a testületet, hogy 

érdemi döntést most ne hozzanak. Aki támogatja azt, hogy most ne hozzanak 

határozatot a zárszámadás elfogadásáról, kéri kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a 2014. évi zárszámadásról az alábbi határozatot hozta: 
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3 4 / 2 0 1 5 .  ( I V .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi 

zárszámadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a 2014. évi zárszámadásról szóló határozatot későbbi képviselő-testületi 

ülésen hozza meg egyes külső adatok hiánya miatt. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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3.)  Döntés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola működtetésének 
átadásáról a 2015-2020-as évekre vonatkozóan 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

Berényi András polgármester 

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és az Oktatási Bizottság is. Jelen helyzetben 

kérdéses, hogy rendelkezik-e az önkormányzat a szükséges forrásokkal, hogy működtetni 

tudja az iskolát. Megkéri Szabó István képviselő urat, hogy ismertesse a Pénzügyi 

Bizottság álláspontját.  

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Jogszabály előírja, hogy a Képviselő-testületnek a megválasztásától számított egy éven 

belül újra kell tárgyalnia azt, hogy az iskola működtetését tudja-e vállalni, vagy ismételten 

kéri, hogy állam működtesse tovább azt. Ehhez a Polgármesteri Hivatal készített egy 

kalkulációt, mely a 2012-es adatokon alapszik, tehát abból az évből, amikor az iskola 

működtetése még az önkormányzatnál volt. A bizottsági ülésen igazgató úr mutatott egy 

másik kalkulációt, mely egészen más összeget mutat a kiadások tekintetében. Azt 

javasolják, hogy az adatok egyértelművé válása érdekében kérdezzék meg az 

intézményfenntartó központot, hogy ők ténylegesen éves szinten mennyit költenek az 

iskolára, legyen ez a kiindulási alap. Ha ezek az adatok megvannak, akkor hozzák vissza a 

témát döntésre.  

 

Kiss Csaba, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke  

Az Oktatási Bizottság is azon az állásponton van, hogy még kérjenek adatot be az 

intézményfenntartótól, hogy az alapján megalapozottan dönthessen a testület. 

 

Berényi András polgármester 

Meg kell nézni, hogy mennyibe is kerül jelenleg ténylegesen az iskola működtetése. Ha 

nem sokkal több, mint amit most is fizetünk az államnak éves szinten, vagyis 39 millió 

forint, akkor lehet be kell vállalni, de ha több tíz millióval több, akkor az nem fog beleférni 

a költségvetésbe. 

Ebben az esetben sem születik akkor jelenleg határozat a működtetés átadásáról, viszont 

arról kéri, hogy szavazzon a testület, hogy keressék meg a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központot, hogy szolgáltasson adatot a hosszúpályi Irinyi József 

Általános Iskola működtetési költségeiről. Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 

keresse meg az intézményfenntartó központot, hogy szolgáltasson adatot, kéri 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a 2014. évi zárszámadásról az alábbi határozatot hozta: 
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3 5 / 2 0 1 5 .  ( I V .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola működtetésének 

átadásáról a 2015 -2020-as évekre vonatkozóan  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
megkeresi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecskei 
Tankerületét, hogy szolgáltasson adatot a Hosszúpályi Irinyi József Általános 
Iskola egy naptári évre eső működtetési költsége vonatkozásában. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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3.)  Döntés az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a szabadtéri 
tűzgyújtás helyi szabályairól szóló helyi rendelet megalkotásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
Berényi András polgármester 

A rendeletmódosítás előterjesztője dr. Széles Szabolcs jegyző úr, megkéri, hogy 

ismertesse a napirendet. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző: 

A rendelet megalkotására azért volt szükség, mert a korábbi Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatot hatályon kívül helyezték és az új szabályzat előírásai szerint azokon a 

településeken, ahol nincs helyi szabályozás a tűzgyújtásra vonatkozóan, ott tilos az 

égetés. A rendelet elfogadásával bizonyos keretek között ez a tevékenység 

megengedhető lesz. Legfontosabb előírás, hogy az évnek csak meghatározott 

időszakában lehet égetni, október 1. napjától április 30. napjáig, kifejezetten a nem 

komposztálható, száraz kerti hulladékot. Egyéb dolgok elégetésére a rendelet senkit nem 

jogosít fel.  

 

Berényi András polgármester: 

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is, megkéri a 

bizottság elnökét Szabó Istvánt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A bizottság tárgyalta az előterjesztést. Egy olyan helyzetet kell feloldani, ami miatt 

mindenképpen fontos, hogy elfogadják ezt a rendeletet. Fontos a komposztálás, tehát 

zöld gazt nyári időszakban senki nem égethet. Javasolják annak elfogadását változatlan 

tartalommal. 

 

Berényi András polgármester: 

Fontos, hogy minél többen megismerjék a rendeletben foglaltakat, ez a honlapon 

elérhető lesz, ugyanakkor papír alapon is odaadják annak, aki kéri és egyéb módon nem 

fér hozzá.  

Amennyiben nincs több hozzászólás szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Aki 

egyetért azzal, hogy az Önkormányzat alkossa meg az avar és kerti hulladék égetéséről, 

valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendeletet, kéri kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a szabadtéri 

tűzgyújtás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotta: 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015. (IV. 30.) rendelete  

az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi 

szabályairól 

Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

Fogalom meghatározás 

a) avar és kerti hulladék: falomb, lekaszált fű, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb 

növényi maradványok, 

b) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri 

sütés-főzés céljából folytatnak, 

c) ünnepnap: január 1., március 15., Húsvét vasárnap és hétfő, Pünkösd vasárnap és 

hétfő, október 23., december 25-26. 

 

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai 

 

2.§ 

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő 

komposztálással történhet. 

(2) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra 

alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti 

hulladék ártalmatlanítható. 

(3) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem 

komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék 

égetése minden év október 1-től a következő év április 30-ig végezhető el. A 

határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. 

(4) A napi égetést 8.00-18.00 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon 

az égetés tilos. 

 

3.§ 

(1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében 

az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés 

csak folyamatosan kis adagokban történhet. 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 29-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve  14 / 130 

(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen 

zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hő terhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és 

robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és 

füst a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az 

égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási 

körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. 

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-

riadó és erős szél esetén. 

(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális intézmények, nyitott 

sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje 

alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres 

körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. 

(5) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti. 

(6) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más 

vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari 

eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy 

ezek maradékait. 

(7) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos. 

 

 

4.§ 

(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles 

gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 

készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz 

eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, 

tűz oltására alkalmas készüléket, lapátot, ásót, vagy egyéb kézi szerszámot. 

(2) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, 

kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás 

helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni. 

(3) A hatóságilag elrendelt országos általános tűgyújtási tilalom alól e rendelet nem 

ad felmentést. 

 

 

Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok 

 

5.§ 

(1) Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes 

időben, a környezet zavarása nélkül lehet és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- 

vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(2) A szabad tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem 

szabad, veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell 

oltani. 
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(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 

Záró rendelkezések 

 

6.§ 

Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 

 

Hosszúpályi, 2015. április 30. 

 

 

     dr. Széles Szabolcs              Berényi András 

   jegyző        polgármester 
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4.)  Döntés a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés 
elfogadásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Berényi András polgármester: 

A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést még a SÁBA 2000. Kft. készítette, akik 

szokás szerint most is eléggé rövid jelentést adtak a munkájukról. Ez is közrejátszott 

abban, hogy az idei évtől a belső ellenőrzés végzésére az East Audit Kft-t bízta meg az 

Önkormányzat. Megkéri Szabó Istvánt, mint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Azt javasolja, hogy fogadják el a belső ellenőrzési jelentést minden módosítás nélkül és 

felejtsék el gyorsan ezt a kft-t. Remélhetőleg az új belső ellenőr színvonalasabb munkát 

fog végezni. 

 

Berényi András polgármester: 

Egyetért a bizottság elnökével, javasolja, hogy szavazzanak a belső ellenőrzési jelentésről, 

amennyiben nincs kérdés, hozzászólás. Aki egyetért azzal, hogy a SÁBA 2000 Kft. által 

készített belső ellenőrzési jelentést elfogadja, kéri kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről az alábbi határozatot 

hozta: 

 

3 6 / 2 0 1 5 .  ( I V .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

jelentését, mely a határozat mellékletét képezi. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

 

 

ÉVI ÉVES ELLENŐRI 

JELENTÉS 

 

 

2014. 

ÉV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ellenőrzési jelentés kelte: 2015. április hó 27. nap 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 29-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve  18 / 130 

1.  A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 

BEMUTATÁSA 
 
 

   A tervadatok teljesítésének értékelése 

A Polgármester által jóváhagyott belső ellenőrzési ütemtervnek 

megfelelően végezte munkáját a belső ellenőrzés. 
 
 

MEGNEVEZÉS                                                         TERV         TÉNY 
 
 
 

I. Témavizsgálatok: 
 
 

1. Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma 

vizsgálata                                                                     1                  0 

2. Számviteli nyilvántartás, számviteli fegyelem 

vizsgálata                                                                         1                  1 

3. Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú 

számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata 1 1 

4. 2014. évi ellenőrzési jelentés 1 1 

5. Ellenőrzési ütemterv készítése 1 1 

6. Utóellenőrzések 1 0 
 
 
 

II. Célvizsgálatok:                                                             0                  0 
 
 
 

III. Utóvizsgálatok: 
 
 

4.  A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok.            0                  0 

kiküszöbölésére tett intézkedések és azok végrehajtásainak 

ellenőrzése. 

 

A tervezett és elvégzett vizsgálatok az ellenőrzés jellege szerint: 

MEGNEVEZÉS Ütemterv Végrehajtott Ütemterven 

  szerinti ellenőrzések Felüli 

  Ellenőrzések  Ellenőrzések 

Témavizsgálat 3 2 0 

Célvizsgálat 0 0 0 

Utóvizsgálat 0 0 0 

Összesen 3 2 0 

 
 
 

   Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte 
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Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést függetlenített belső ellenőr látja 

el. 
 
 

 Szakképzettség :  
 
 

Matkó Mária                                                                               Közgazdász 

Pénzügyi számviteli szakellenőr 

Adószakértő 
 
 
 

   Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte 
 
 

Az ellenőrzések megfelelő tárgyi feltételei biztosítottak, rendelkezésünkre áll a 

hivatalban a pénzügyi irodavezető irodájában egy asztal és szükség esetén 

számítógép. 
 
 
 

   Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők 
 
 

A függetlenített belső ellenőrnek a hivatalon belül, biztosított helyiségben, az 

ellenőrzéshez szükséges összes dokumentumba, bizonylatba, teljes körű 

betekintést nyerünk. A vizsgálat során felmerülő kérdésekre a munkahelyükön 

jelenlévő alkalmazottak azonnal kielégítő választ tudnak adni. 

 

   Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők 
 
 

A hivatal dolgozói a belső ellenőrzés vizsgálatához szükséges bizonylatokat, 

dokumentumokat az ellenőrök rendelkezésére tudják bocsátani. 
 
 
 

   Ellenőrzések fontosabb megállapításai 
 
 

I. Témavizsgálatok: 
 
 
 

1. számú vizsgálati program: 

 

Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma vizsgálata 
 
 
 
 
 

2.  számú vizsgálati program 

 

Számviteli nyilvántartás, számviteli fegyelem vizsgálata 
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Minden  esetben  hiánytalanul  a  bankszámla  kivonat  mellé  van  csatolva  a 

szükséges összes dokumentum. 

Azok szakmai igazolással és utalványozói aláírással minden esetben el vannak 

látva. 
 
 

Minden egyes számla vagy dokumentum utalványrendelettel el van látva. 
 
 

A tételesen vizsgált dokumentumoknál a számlákra minden esetben feltüntették a 

felhasználás igazolását. 
 
 

A pénzügyi anyag áttekinthető, rendezett. 

 

 

3.   számú vizsgálati program 

 

Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének 

vizsgálata 
 
 
A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény 14. §. (5) bekezdés d) 

pontja, (8) bekezdése, a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelkezése, és az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 

(XII. 24.) kormányrendelet 8. §. (4) bekezdés d) pontja alapján elkészült és hatályos 

pénzkezelési szabályzat. 
 
 
A szabályzat részletesen tartalmazza valamennyi pénzforgalommal kapcsolatos feladat 

elvégzésének rendjét, a bankszámlák nyitásával, nyilvántartásával, a bankforgalom 

bonyolításával kapcsolatos teendőket, előírásokat, határidőket. 
 
 

A dokumentumban rögzítésre került a bankszámlák és a pénztár kapcsolatrendszere, a 

készpénz felvét rendje, a házipénztár keretösszege. 
 
 
Meghatározásra kerültek a pénzkezelési munkakörök, a pénztáros, pénztárellenőr feladatai, a 

pénz szállításának, őrzésének rendje, az előzetes és utólagos pénztári ellenőrzés módja, 

feladata. 
 
 

A pénztári bizonylatok kézzel történnek kiállítására a nyomdailag előállított és 

nyomtatványboltból vásárolt tömböket használnak. 
 
 

Szúrópróba szerű eljárással a pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok bizonyos köre 

ellenőrzésre került (bevételi-kiadási pénztárbizonylat, időszaki pénztárjelentés, számla, 

nyugta.) 

Az így ellenőrzött bizonylatokon alaki, tartalmi szempontból eltérést, hiányosságot nem 

állapítottunk meg. 
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A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése a törvényi előírásoknak 

megfelelő adattartalommal történik. 
 
 

Minden esetben hiánytalanul a pénzforgalmat igazoló dokumentumok mellé van csatolva 

a szükséges összes dokumentum. 

Azok szakmai igazolással és utalványozói aláírással minden esetben el vannak látva. 

 

A  törvényi  előírásnak  megfelelően  2014.  szeptember  hónapban  az Önkormányzat és 

minden   önálló intézményének készpénz állományát külön kezelik, külön bankszámlával 

rendelkeznek és a számvitelben, külön kerülnek könyvelésre. 
 
 

Minden egyes számla vagy dokumentum utalványrendelettel el van látva. 
 
 

A tételesen vizsgált dokumentumoknál a számlákra minden esetben feltüntették a 

felhasználás igazolását, a szakmai teljesítés igazolást. 
 
 

A pénzügyi anyag áttekinthető, rendezett. 
 
 

A kifizetéshez szükséges utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása minden 

egyes esetben megtörténik. 

 

Célvizsgálat 

 

1. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett 

intézkedések és azok végrehajtásai. 

 
Minden belső ellenőri vizsgálathoz részletes vizsgálati program készül a feladatokról, a 

határidők megjelölésével, valamint a vizsgálat körébe bevonandó okiratok és bizonylatok 

meghatározásával. 
 
 

A vizsgálatokról írásbeli jelentés készül, amely tartalmilag és formailag az ellenőrzési 

feladatot áttekinti a vizsgálati programnak megfelelően. Minden esetben tartalmaz 

észrevételt és javaslatot, valamint záradékot. 
 
 

   Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma: 0 
 
 

Hosszúpályi, 2015. április 27. 
 
 

Készítették: 
 
 
 
 
 
 

…………………………                                             …………………….. 
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felelős vezető                                                                          jegyző belső 

ellenőr 

  
 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 29-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve  23 / 130 

5.)  Tájékoztató Hosszúpályi Nagyközség közrendjének és 
közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Tollas Vince őrsparancsnok 

 

dr. Szulyovszky Menyhért képviselő elhagyja az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 7 

fő. 

 

Berényi András polgármester: 

Megadja a szót Tollas Vince rendőrsparancsnok úrnak. 

 

Tollas Vince rendőrőrsparancsnok: 

A Hosszúpályi Rendőrőrs 2014. évi munkáját a korábban meghatározott célkitűzések 

elérése érdekében, a törvényes és szakszerű működés, a szakmai és társadalmi 

elvárásoknak való megfelelés szellemében végezte.  

A működési feltételeikhez szükséges eszközök és technikai berendezések rendelkezésre 

álltak a megfelelő mértékben, a személyi állomány létszáma és összetétele is megfelelő 

volt, amelyet tovább javított a 2014. március 1-től 2 fő rendőr szakközépiskolában tanuló 

kolléga állományunkba kerülése is. 

A regisztrált bűncselekmények számában az utóbbi öt évben egy határozott tendencia 

mutatkozik, mégpedig csökkenő tendencia, ami mindenképpen valamilyen szinten 

megelégedettségükre szolgálhat.  

Az adatok elemzése során láthatják, hogy a testi sértések és garázdaságok száma nőtt, 

míg a lopások száma (40 %-kal), azon belül a lakásbetörések száma jelentősen (65 %-kal) 

csökkent a korábbi évek adataihoz képest, amely igen jelentős javulás. 

A leggyakrabban még mindig a lakatlan ingatlanok, valamint a nyitva hagyott ajtók és 

ablakok miatt következnek be a bűncselekmények, tehát a sértetti közrehatás sem 

elhanyagolható. A településen a fentieken kívül jellemző bűncselekmény a zaklatás, 

amelyek jellemzően volt házastárs, vagy szomszédok közötti megromlott viszonyokra 

vezethetőek vissza. 

A 2014-es év lakosság szempontjából leginkább felháborodást keltő cselekménysorozata, 

amely egy gyermekkorú személy által elkövetett lopás sorozat, szinte a település minden 

részét érintette, valamint a sértettek száma is elég magas. Az ügyben a jogszabályok által 

megengedett valamennyi lehetőséget megpróbáltuk kihasználni – gyámhivatal, 

ügyészség, csalássegítő szolgálat – a gyermek más országrészben vagy egy szigorúbb 

rezsimű intézetében való elhelyezésére, de ez még mindig csak folyamatban van, döntés 

nem született róla. 

Jellemzően a garázdaságok és testi sértések fordulnak elő a közterületen 

Hosszúpályiban, amelyek szinte mindegyikét azonnal fel is derítik a bűncselekmény 

helyszínére kiérkező rendőrök, és az elkövetőket előállítják a rendőrőrsre. Az elmúlt 

évhez képest nőtt az ilyen bűncselekmények száma, amely leginkább az alkoholos 

befolyásoltság miatt felszínre került vélt és valós sérelmekre vezethetők vissza. 
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A 2014-es év során a személyi sérüléses balesetek száma jelentősen nem változott, amely 

véleménye szerint a vezetési morálra vezethető vissza, hiszen még mindig előfordulnak 

agresszív és durva szabálysértők, akik bármikor okozhatnak közlekedési baleseteket, 

amelyeknél csak a szerencsén múlik a személyi sérülés bekövetkezése. A településen 

áthalad a 4808-as számú út, amely az út minősége miatt is veszélyeket rejt magában. 

Az okozók között történt változás alapján a kerékpárosokra kell nagyobb figyelmet 

fordítaniuk, hiszen ez 2013-ban 3 személygépkocsi, 1 tehergépkocsi, 2 gyalogos, míg 2014-

ben 2 személygépkocsi, 1 tehergépkocsi, 1 gyalogos és 2 kerékpáros. 

A település nem érintett jelentősen az illegális migráció vonatkozásában, bár 2014-ben is 

történt elfogás ebben a témakörben. Az illegális migráció inkább a szomszédos település, 

Pocsaj és környékére jellemző. A mélységi ellenőrzések tartása során leginkább a zárt 

kocsiszekrényű tehergépkocsik ellenőrzése a fő feladat. Ebben a Létavértesi 

Határrendészeti Kirendeltséggel is folyamatos az együttműködésük. 

2014-ben a közterületeken való jelenlétük jelentősen megemelkedett, amely az 

előbbiekben elemzett bűnügyi helyzet javulását is eredményezte: 2013-ban 1994 fő 14023 

órában, 2014-ben ez az adat már 2635 fő 21170 órára emelkedett. 

A közterületeken belül az italmérők és otthonukban erősen italozó életmódot folytató 

állampolgárok lakókörnyezetében fordultak elő testi sértések és garázdaságok, amelyek 

megelőzése az italmérők gyakoribb ellenőrzésével visszaszorítható, amelyet 

folyamatosan ellenőriznek is, de a lakóingatlanokban időszakosan előforduló családi 

ünneplésnek induló és bűncselekménybe torkolló események szinte megelőzhetetlenek.  

Hosszúpályi vonatkozásában kiemelt idegenforgalmi területről nem tudnak beszámolni. 

2014-ben már külön településre lebontva is megfigyelhetjük a rendőri intézkedések 

alakulását.  

A kiemelt intézkedési kategóriákon belül ugyan csökkent az elfogások száma 2013: 64, 

2014: 38, de a bűncselekmények száma is jelentősen csökkent. 

Az előállítások száma viszont jelentősen nőtt, 2013: 426, 2014-ben 565, valamint ennél is 

nagyobb mértékben nőtt a biztonsági intézkedések száma 2013: 261, 2014-ben 341. 

Az elrendelt és végrehajtott elővezetések száma és sikeressége, a korábbiak 

többszörösére nőtt, 2013-ban 97/52 fő, 2014-ben 270/177 fő. Az elmúlt időszakban 

jelentősen megemelkedett a helyszíni bírságok meg nem fizetése miatti elővezetések 

száma, amely ezt a mutatót eredményezte. 

A szabálysértési feljelentések száma jelentősen nőtt, míg a helyszíni bírságok száma 

hasonló mértékben csökkent, mivel egyre többen nem hajlandóak a bírságot elfogadni a 

helyszínen.  

Szabálysértési feljelentés 2013: 801, 2014-ben 999 feljelentés keletkezett, míg helyszíni 

bírság 2013: 1835, 2014-ben 1672 került kiszabásra, bár az összeg a csökkenő darabszám 

ellenére is növekedett. 

Hatósági jelzés bevonásuk 2013: 6, 2014-ben 3, míg vezetői engedély bevonására 2013: 2, 

2014: 8 esetben történt.  

A 2013-ban indult első körben 5/24 program – 5 megye 24 órás lefedettsége rendőri 

jelenlét szempontjából –, amelyet 2014-ben kiszélesítettek 19/24 programra, tehát az 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 29-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve  25 / 130 

egész ország területére. Már a bővítés is azért történt, mivel a korábbi 5/24 akció sikereit 

látva az országos rendőrfőkapitány úr javaslatára a belügyminiszter úr ezt az egész 

országra kiterjesztette. 

A településeink közül Hosszúpályi is érintett volt a program bevezetésekor, így a 

Készenléti Rendőrség jellemzően Győri Osztályától, esetenként Budapesti Osztályától 6 

fő folyamatosan a területre volt vezényelve, akik 2 fővel folyamatosan szolgálatot láttak 

el, megerősítve a helyi rendőri szervet. Ezt mind a település vezetői, mind az 

állampolgárok pozitívan fogadtak. 

A közterületi jelenlét jelentősen emelkedett ez által, amely mellé még a rendőrőrs részére 

biztosított havi 600-1.000 óra közötti túlszolgálatot is hozzászámolják, akkor 

megduplázódott a közterületen eltöltött órák száma.   

Hosszúpályiban az elmúlt évekhez hasonlóan csak az augusztus elején lévő Falunapi 

rendezvény biztosítása jelentkezett biztosítási feladatként, amelyet 24 fővel oldották 

meg eseménymentesen. Az elmúlt években rendkívüli esemény ezeken a 

rendezvényeken nem történt.  

A Hosszúpályi Rendőrőrs körzeti megbízotti létszáma évek óta 7 fő, amely folyamatosan 

feltöltött állapotban van. Hosszúpályiban 2 fő Deczki Tamás r. ftőrm. és Peni Krisztián r. 

ftőrm. tölti be ezt a beosztást, véleménye szerint jó színvonalon. A körzeti megbízottak 

telefonnal is rendelkeznek, amelyen folyamatosan elérhetőek, továbbá az önkormányzat 

és intézményekkel is folyamatos a kapcsolattartás.  

Jelenleg csak szabálysértési ügyekben tevékenykednek, mivel az alacsony bűnügyi szám a 

vétségi ügyekben való tevékenykedést nem indokolja. Közös szolgálatokat látnak el a 

polgárőrökkel, erdésszel, vadászokkal, amelyekre 2015-ben még nagyobb hangsúlyt 

fognak fektetni.    

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatával és Képviselő-testületével való kapcsolatukat 

folyamatosnak és kiválónak ítéli, hiszen a rendőrőrs parancsnoka és az önkormányzati 

vezetők között a település vonatkozásában az egyeztetések rendszeresek és 

problémamegoldóak. A probléma felmerülését követően pedig azonnal megtörténnek és 

a megoldásokat is általában kidolgozzák. A testületi üléseken továbbra is állandó 

meghívott az őrsparancsnok. Az őrs épületének állagmegóvása érdekében pedig jelentős 

segítséget kaptak irányukból, amit ezúton is megköszönnek. 

Az általános iskolákban esetenként tartottak közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési elő-

adásokat, amelyeket remélik a jövőben is működtethetnek, javítva a jövő nemzedékének 

a KRESZ és az élet egyéb területén hasznosítható ismereteit. Ezek mellett azonban 

legalább olyan fontos, hogy az igazgató úr, vagy a tantestület jelzése esetén azonnal 

reagálva a problémára megelőzzenek sok olyan esetleges eseményt, amely később jóval 

nagyobb problémákat generálhatna. 

A Családsegítő Szolgálattal is folyamatos a kapcsolat, hiszen a területükön a legtöbb 

nehéz körülmények között nevelkedő gyermek, akik között több már bűncselekmények 

során is érintett, a településen él, vagy ide szökik haza az intézeti elhelyezése után 

folyamatosan, állandó feladatot adva az őrs kollégáinak. Sajnos a korábban leírt 

problémás gyermekkel kapcsolatban ők is tehetetlenek, mivel a családi környezetéből 
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már kiemelésre került, de a számára kijelölt intézetben szinte csak perceket, vagy 

maximum órákat tartózkodik. 

A rendőrség stratégiai partnereként a Hosszúpályi Polgárőrséggel való 

együttműködésüket korrektnek és kiegyensúlyozottnak tekinti, a Belügyminisztérium 

100x100, majd 250x250 programjában közösen vettek részt. A település rendezvényein is 

korrekt létszámban vannak jelen. Összegzésként megállapítható, hogy a Debreceni 

Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs tevékenysége 2014. évben kiegyensúlyozottan 

és jó színvonalon hajtotta végre a feladatait. Hosszúpályi bűnügyi, köz- és 

közlekedésbiztonsági helyzetének alakulása – mind a szakmai, mind pedig a lakossági – 

elvárásoknak és az országos jellemzőket figyelembe véve jónak ítélhető. 

 

Berényi András polgármester: 

Köszöni őrsparancsnok úr szóbeli tájékoztatóját, megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kiss Csaba képviselő:  

Szeretné megköszönni a helyi rendőrség munkáját, segítségét, hiszen a rendőrség több 

alkalommal részt vett különböző rendezvényeken az iskolában, kutyás bemutatót 

tartottak, drogprevenciós előadásokat tartottak, bűnmegelőzéssel kapcsolatosan 

tartottak előadásokat. Intézményvezetőként teljesen meg van elégedve a rendőrség 

munkájával.  

 

Uzonyi Attila rendőrkapitány: 

Elmondja, hogy 2013. óta kapták azt a lehetőséget, hogy a munkaórák számának 

növelésével hatékonyabbá tehessék a rendőrség munkáját. Ez a hatékonyságnövelés a 

2014. évben már mérhető volt. Jelenleg az a feladatuk, hogy ezt megőrizzék és 

továbbvigyék. A szinten tartás is egy komoly feladat. Hosszúpályi esetében a tulajdon 

elleni bűncselekmények felderítésében kell javulnia a rendőrőrsnek, mint kapitány, ezt a 

feladatot tűzte ki célul a helyi erőknek. Ebben szükség van a lakosság segítségére is, akik 

a felderítés megkönnyítésében segíthetnek nagyon sokat a rendőrségnek. Fontos, hogy 

főleg kisebb jelentőségű bűncselekmények esetében a sértettek tegyenek feljelentést, 

hogy a rendőrség szerezzen tudomást az esetről, illetve adjon információt, amely 

nagyban segíti a felderítést. Reméli, hogy a lakosság, az önkormányzat és a rendőrség 

közötti jó kapcsolat megmarad a 2015. évben is és továbbra is tudják biztosítani a 

csökkenő tendenciákat a bűnelkövetés terén.  

 

Berényi András polgármester: 

Köszöni a rendőrség eddigi munkáját, reméli, hogy az együttműködés a továbbiakban is 

jó feltételekkel működik majd tovább, a meglévő kamerarendszert az önkormányzat 

szeretné folyamatosan fejleszteni lehetőség szerint. Arról még szeretné tájékoztatni a 

lakosságot, hogy néhány hete a rendőrőrs, illetve a Létavértesi Rendőrőrshöz tartozó 

települések közösen írtak egy levelet a Belügyminisztériumhoz, mivel arról kaptak 

információt, hogy a rendőrkapitányságok illetékességi területét át akarják rajzolni úgy, 

hogy a Hosszúpályi és a Létavértesi rendőrőrsök átkerülnek a Berettyóújfalui 
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Rendőrkapitánysághoz. Azt a választ kapták, hogy egyelőre nincs napirenden a téma, de 

majd értesítik az érintett településeket, ha aktuális lesz. Remélik, hogy így lesz, mert mind 

Hosszúpályit, mind pedig a többi településeket nagyon hátrányosan érintené, ha az 

illetékesség változna, hiszen Berettyóújfalu sokkal messzebb van és nehezebben 

megközelíthető, mint Debrecen. 

Ha több hozzászólás, kérdés nincs, akkor szavazásra bocsátja az előterjesztést. Aki 

egyetért azzal, hogy azzal, hogy a Hosszúpályi Rendőrőrs 2014. évre vonatkozó 

tájékoztatóját elfogadja, kéri kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről az alábbi határozatot 

hozta: 

 

3 7 / 2 0 1 5 .  ( I V .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

Hosszúpályi Nagyközség közrendjének és közbiztonságának 

helyzetéről szóló tájékoztatóról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszúpályi 

Nagyközség közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló 

őrsparancsnoki tájékoztatót egyhangúlag elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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6.)  Döntés a kommunális hulladékszállítással kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapításáról, új 
ajánlati felhívás elfogadásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Távozik Szegedi Ferenc képviselő. A jelenlévő képviselők száma 6 fő. 

 

Ahogy az mindenki számára ismert már, Hosszúpályi négy másik településsel együtt 

közösen próbál jelentkezőt találni, akivel hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést 

tudna kötni. A négy másik település Mikepércs, Hajdúbagos, Létavértes és Kokad. 

Mikepércs a konzorciumvezető, ők koordinálják úgymond a közbeszereztetést. Eddig túl 

van már a konzorcium egy-két sikertelen fordulón, jelentkező nem akadt a feladatra. A 

legutóbbi konzorciumi ülésen az a döntés született, hogy bizonyos engedményeket 

tegyenek az önkormányzatok a pályázati felhívásban, amik talán arra ösztönzik a 

szolgáltatókat, hogy ajánlatot adjanak. Azt egyik önkormányzat sem tudja vállalni, hogy 

kiegészítő díjat fizessen a szolgáltatónak, amit a hatóságilag megállapított árak miatt a 

szolgáltató nem tud beleépíteni a fogyasztói árakba, ezt az önkormányzatoknak kellene 

bevállalni saját bevételük terhére. Ezt a konzorcium egyik tagja sem tudja bevállalni. 

Ennek megfelelően döntés született arról, hogy újabb ajánlati felhívást tegyenek közzé, 

amennyire lehet könnyített feltételekkel, hátha akad jelentkező. Közben pedig ezen kívül 

is folyik a megoldás keresése. Két dologról kellene határozni jelenleg, egyszer arról, hogy 

a képviselő-testület kimondja, hogy a meghirdetett ajánlati felhívás eredménytelenül 

zárult, másrészt az új ajánlati felhívás elfogadásáról kellene dönteni. 

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, ezért megkéri a 

bizottság elnökét, hogy ismertesse az álláspontjukat. 

 

 

A bizottság tárgyalta az előterjesztést. A helyzet elég egyértelmű, meg kell állapítani az 

előző ajánlati felhívás eredménytelenségét, valamint el kell fogadni az új ajánlati felhívást. 

Ez a bizottság álláspontja. 

 

Ha több hozzászólás, kérdés nincs, akkor szavazásra bocsátja az előterjesztést. Aki 

egyetért azzal, hogy azzal, hogy a képviselő-testület mondja ki az előző pályázati felhívás 

eredménytelenségét, illetőleg aki elfogadja az új ajánlati felhívást, kéri kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a kommunális hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzési 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 29-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve  29 / 130 

eljárás eredménytelenségének megállapításáról, új ajánlati felhívás elfogadásáról az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

3 8 / 2 0 1 5 .  ( I V .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a kommunális hulladékszállítással kapcsol atos közbeszerzési 

eljárás eredménytelenségének megállapításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 76.§ (1) bekezdés a) pontja 
alapján megállapítja, hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása 
Mikepércs, Hosszúpályi, Sáránd, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések 
közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában 
2015. február 25. napján indított eljárás eredménytelenül zárult. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3 9 / 2 0 1 5 .  ( I V .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

új kommunális hulladékszállí tással kapcsolatos közbeszerzési 

eljárás megindításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 
1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata fenn kívánja tartani a 

konzorciumot további eljárás lefolytatása érdekében, 
2) kéri új közbeszerzési eljárás megindítását a konzorcium kötelékén belül, 

jelen határozat mellékletét képező ajánlati felhívás alapján, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat képviseletére az 
eljárásban. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 

 

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 

•  Építési beruházás 

•  Árubeszerzés 

•  Szolgáltatás megrendelés 

•  Építési koncesszió 

X Szolgáltatási koncesszió 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: Mikepércs Községi Önkormányzat 

 

Postai cím: Kossuth utca 1. 

 

Város/Község: Mikepércs 

 

Postai 

irányítószám: 4271                    

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Tímár Zoltán 

Telefon: +36 52398101 
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E-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu 

 

Fax: +36 52569006 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

További információ a következő címen szerezhető be  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 
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 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 

 

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

 

 Villamos energia  

 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése  

 

 Víz  

 

 Postai szolgáltatások  

 

 Vasúti szolgáltatások  

 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 

szolgáltatások                            

              

 Kikötői tevékenységek  

 

 Repülőtéri tevékenységek 

 

 Egyéb (nevezze meg):                      

 

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:            igen   nem  

 

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes 

települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén belül 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának] 

Építési beruházás                         Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

 

 Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        

••  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye: 

Mikepércs közigazgatási területe 

Hosszúpályi közigazgatási területe 

Hajdúbagos közigazgatási területe 

Kokad közigazgatási területe  

Létavértes közigazgatási területe 

NUTS-kód                  HU321                                                       

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 

információk 

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                                

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 
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 Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma •••  

VAGY 

(adott esetben)  maximális létszáma •••  

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: 

Időtartam év(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: •••  
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 

 
                                                                                      

 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak 

számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:            

VAGY:    

                  és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő  szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):  

                     

 

                                                                                      

 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés, Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes 

települések közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék lakosságtól és 

gazdálkodó szervezetektől történő begyűjtésére, szállítására és kezelőtelepen történő előkezelésre, 

hasznosításra, és ártalmatlanításra, valamint évi egy alkalommal történő lomtalanítás. 

Nyertes ajánlattevő feladata, Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés keretében, Mikepércs, 

Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések szilárd (kommunális) hulladékának begyűjtése és a 

begyűjtött szilárd (kommunális) hulladék kezelőtelepre történő szállítása. Közszolgáltató feladata továbbá, 

hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelőhelyen a törvényi előírások szerint gondoskodjon a begyűjtött 

és elszállított települési szilárd hulladékok kezeléséről, hasznosításáról és ártalmatlanításáról. 

A közszolgáltatási feladatot, biztosítva a feladat ellátásához szükséges eszközt és szakember állományt, a 

nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt folyamatosan el kell látnia. 

 

2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ában foglaltak alapján: 

(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek 

intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás 
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biztosítása érdekében a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet. 

(2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően 

a)
 
a minősítő okiratot, 

b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat, 

c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat, 

d) (hatályon kívül helyezve)
 
 

e) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, valamint 

f) az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat - ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz - 

g) az általa megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és annak módosítását 

az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi. 

(3) A közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében a lakosságot az elkülönített 

hulladékgyűjtés feltételeiről a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon tájékoztatja. 

 

A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja szerint a közszolgáltató – a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott - kötelessége a fogyasztók számára 

könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése. 

 

Közszolgáltató továbbá köteles gondoskodni, külön jogszabályban előírtak szerint, a közszolgáltatással 

összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről, valamint a közszolgáltatás ellátása után járó díj 

pénzügyi kezeléséről (számlakibocsátás és díjbeszedés). 

A települések ünnep-/munkaszüneti napon is igénylik a szállítást. 

Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokkal írásbeli szerződést kötni.  

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
90511100-3 •••• -•   •••• -•  

 

 

 

 

További 

tárgy(ak) 

 90510000-5   

  90511000-2     

  90511200-4     

  90512000-9     

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  
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   90600000-3   

 

•••• -•   •••• -•  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 

szükség szerint több példányban is használható)                                                                                                       

igen      nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                   igen      nem  

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések tekintetében a feladatok összegezése: 

 

Közszolgáltatás keretei között ellátandó feladatok: 

 

A Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az 

ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés 

lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét. Az alábbi adatok ennek tekintetében kerülnek megadásra. 

 

A települési szilárd hulladékot a belterületen és külterületi lakott helyekről heti egyszeri alkalommal kell 

elszállítani. 

 

A települési szilárd hulladék együttes várható éves mennyisége: 4728 tonna + 25%. 

 

Közszolgáltató köteles évente 1 (egy) alkalommal a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti lakossági lomtalanítás 

megszervezésére és végrehajtására, házhozmenő jelleggel, amely költséget a hulladékkezelési közszolgáltatási 

díjnak tartalmaznia kell. 

 

A lomtalanítást tavasszal (március-május) vagy ősszel (szeptember-november) kell elvégezni az 

önkormányzatokkal előre egyeztetett időpontokban. 

 

Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani: 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletnek 

történő megfelelést, 

- a jelenleg használt szabványos rendszeresített (120, 240,1100 literes) gyűjtőedényzet általi elszállítást, 

amennyiben a szolgáltatás a jelenlegi gyűjtőedényzet felhasználásával nem megoldható, abban az esetben 

biztosítani kell azok díj nélküli cseréjét, illetőleg a szolgáltatást igénybe vevőknek fel nem róható okból 

szükségessé váló pótlását, cseréjét. 
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a.) Mikepércs 

 

Mikepércs Debrecen központjától kb. 4 km-re délre a 47-es főút mellett fekvő község. Debrecen közelsége 

meghatározó. Mikepércs, Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található. A településen áthaladó 47-es 

főút hatalmas forgalmat bonyolít le. 

 

Érintett ingatlanok száma: 1450 

lakosság száma: 4469 

Úthálózata: 46.39 km, 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 29 %.  

 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1100 tonna/év 

 

Szelektív hulladékszigetek: 

Meglévő szigetek: 

1) Nagyváradi utca - József Attila utca találkozása 

2) Orosz István utca - COOP Áruház előtt 

3) Rákóczi utca - Irinyi utca találkozása 

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 3 db  

gyűjtőszigetek összetétele:  

- 3 db gyűjtősziget összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 2 db 1100 literes edény a PET palacknak, 1 

db 1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer 

 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

Edények: 

Lakossági: 120 literes 1214 db 

Ürítés: heti egyszer 

Vállalkozások: 120 literes 24 db, 240 literes 4 db, 1100 literes 8 db. 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények: 120 literes 22 db; 1100 literes 4 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények rendelkeznek. 

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt. 

 

b.) Hosszúpályi 

Lakosainak száma 5741 fő. 

Hosszúpályi nagyközségi rangú település Hajdú-Bihar megye, Derecske–Létavértesi kistérségében. Hajdú-Bihar 

megyében, Debrecentől 18 km-re délkeletre, Hajdúbagos és Monostorpályi között fekvő település. Közúton 

elérhető a 47-es útról Sárándnál letérve.  

 

Érintett ingatlanok száma: 1850 

Úthálózata: 36,2 km, 
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ebből pormentesített úthálózat hossza: 55 %.  

Egy nyomon járható útszakasz hossza 8 km.  

Speciális járművet igénylő megközelítésű útszakasz: nincs 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1.366 tonna/év 

- lakossági lomtalanítás: 2,6 tonna/év 

- a begyűjtött szelektív hulladék: papír 6,2 tonna/év, üveg 9,3 tonna/év, PET 5,9 tonna/év 

 

A közszolgáltatási szerződés kiterjed Hosszúpályi Messzelátó-Sóstó elnevezésű településrésze is.  

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 6 db  

gyűjtőszigetek összetétele összesen: 11 db 1100 literes edény a papírnak, 14 db 1100 literes edény a PET 

palacknak, 7 db 1100 literes edény az üvegnek, 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése kilencnaponta. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek helye: 

1. Petőfi köz 3. sz. (Polgármesteri Hivatal közelében) 1 zöld, 2 kék, 3 sárga  

(üveg, papír és PET palackos 1100 L-es műanyag gyűjtők) 

2. Debreceni u. 2. sz. (Magtár lelett) 1, 2, 3. 

3. Bajcsy-Zy. u. 10. sz. 1, 1, 1. 

4. Kossuth u. 37. sz (Alaszka Diszkont előtt) 2, 2, 3. 

5. Földvár, Zöldfa utcákat összekötő szakasz 1, 2, 3. 

6. Bagosi u. 72-74. sz. (Mini ABC előtt) 1, 1, 1.  

 

Összesen: 7, 11, 14. 

 

Edények: 

Lakossági: 120 literes 1742 db 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények, egyéb vállalkozások: 120 literes 28 db; 240 literes 5 db, 1100 literes 3 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, vállalkozások és az intézmények 

rendelkeznek. 

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt.  

 

c.) Hajdúbagos 

Lakosainak száma 1966 fő. 

Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől délkeletre, Sáránd, Konyár és Hosszúpályi szomszédságában fekvő 

település. 

Közúton elérhető a 47-es útról Sárándnál letérve. Hajdúbagos Község is a Derecske–Létavértesi kistérséghez 

tartozik. 

 

Érintett ingatlanok száma: 760 

Úthálózata: 17,4 km, 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 85 %.  

Egy nyomon járható útszakasz hossza 2,4 km.  

Speciális járművet igénylő megközelítésű útszakasz: nincs 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 516 tonna/év 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 29-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve  39 / 130 

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 3 db  

 

gyűjtőszigetek összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 1 db 1100 literes edény a PET palacknak, 1 db 

1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek helye: 

Meglévő: 

1. Petőfi Sándor-Nagy utca sarok: 3 db edényzet (üveg-papír-műanyag) 

2. Iskola utca: 3 db edényzet (üveg-papír-műanyag) 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése kéthetente egyszer. 

 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

Edények: 

120 literes 680 db 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények: 120 literes 15 db, 240 literes 8 db, 1100 literes 1 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények, rendelkeznek.  

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt 

 

d.) Kokad 

 

Kokad Debrecen központjától kb. 35 km-re délre fekvő község. Létavértes közelsége meghatározó. Kokad, 

Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található.  

 

Érintett ingatlanok száma: 196 db 

lakosság száma: 669 fő 

Úthálózata: 6 km, 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 80%.  

 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 140 tonna/év 

 

Szelektív hulladékszigetek: 
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Meglévő szigetek:  

1) Kokad, Rákóczi u. 24. 

2) Kokad, Kossuth u. 53. 

3) Kokad, Kossuth u. 69. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 3 db  

 

gyűjtőszigetek összetétele:  

- 3 db gyűjtősziget (már meglévő) összetétele: 2 db 1100 literes edény a papírnak, 1 db 1100 literes edény a 

PET palacknak, 1 db 1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer. 

 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

A szigetek helyét az Önkormányzat kialakítja. 

 

Edények: 

 

Lakossági: 120 literes 196 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

Vállalkozások: 120 literes 4 db, 240 literes 1 db, 1100 literes 1 db. 

Ürítés: heti egyszer 

 

Intézmények: 120 literes 3 db; 240 literes 0 db, 1100 literes 0 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények rendelkeznek. 
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Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt. 

 

 

 

 

e.) Létavértes 

 

Létavértes Debrecen központjától kb. 30 km-re fekvő város. Debrecen közelsége meghatározó. Létavértes, 

Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található.  

 

Érintett ingatlanok száma: 2274 db 

lakosság száma: 7097 fő 

Úthálózata: 47,872. km 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 90 %.  

 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1746 tonna/év 

 

Szelektív hulladékszigetek: 

Meglévő szigetek: 

1) Létavértes, Szél u. ABC 

2) Létavértes, Baross u. ABC 

3) Létavértes, Kossuth- Nap u. sarok parkoló 

4) Létavértes, Nagyváradi u.-Árpád térnél 

5) Létavértes, Árpád-Petőfi u. sarok 

6) Létavértes, Gyár u. (piac mellett) 

7) Létavértes, Kassai u. ABC melletti parkoló 

8) Létavértes, Kassai u. Rákóczi u. sarok ABC 

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 8 db  

 

gyűjtőszigetek összetétele:  

- 8 db gyűjtősziget (már meglévő) összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 2 db 1100 literes edény a 

PET palacknak, 1 db 1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer. 

 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

Edények: 

 

Lakossági: 120 literes 2205 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

Vállalkozások: 120 literes 42 db, 240 literes 24 db, 1100 literes 2 db, 770 literes 3 db. 

Ürítés: heti egyszer 
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Intézmények: 120 literes 102 db; 240 literes 18 db, 1100 literes 11 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények rendelkeznek. 

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt. 

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                                                     

Vételi jog (opció):   igen       nem  

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:  

                                                        

                                                                                      

                                                                                      

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: ••     vagy    napban: ••••    (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):   2  vagy:    •••   és  •••   között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 

esetében a további szerződések tervezett ütemezése: 

    

hónapban: 12 vagy napban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:   12  vagy  napban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés           •••• /  •• /••      (év/hó/nap)    

Befejezés       •••• /•• /••       (év/hó/nap)  
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Az Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126 § (1) bekezdése alapján – a teljesítés 

időtartamára – az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki: 

 

A Szolgáltató, ha késedelmesen, hibásan vagy nem teljesít, kötbért tartozik fizetni az Ajánlatkérőnek. 

Késedelmi kötbér: a heti, kétheti vagy havi rendszerességgel végzendő feladatok esetén, ha a Szolgáltató 

késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért tartozik fizetni, a késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1–7. 

napjára 350 000 HUF + ÁFA/ nap, a késedelem 8. napjától 490 000 HUF + ÁFA/nap, melyet a Szolgáltató 

minden megkezdett késedelmes naponként köteles megfizetni. 

 

Hibás teljesítési kötbér: az egyébként végzendő feladatok esetén, ha a Szolgáltató nem szerződésszerűen 

teljesít, úgy hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni melynek mértéke a 210 000 HUF + ÁFA/alkalom, melyet a 

Szolgáltató minden elmaradt, vagy hibásan elvégzett feladatonként köteles megfizetni. 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Szolgáltató 14 napot meghaladóan nem teljesít szerződésszerűen, úgy a 

teljesítés meghiúsultnak minősül és a Szolgáltató a késedelmi és hibás teljesítési kötbéren túl meghiúsulási 

kötbérként további 3 500 000 HUF + ÁFA összeget köteles megfizetni. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

(adott esetben) 

A nyertes ajánlatevő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat tartalmazó számlát negyedévente a 

ténylegesen elszállított és mért hulladék alapján állítja ki, és mellékeli hozzá a számla alapját képezi részletes 

elszámolást is. Az így leszámlázott közszolgáltatási díj azonban nem haladhatja meg a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. tv 47/A. §. (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

javaslatának figyelembevételével a miniszteri rendeletben megállapított díjat. A Közszolgáltató a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. tv 91. § (2) bekezdése alapján a természetes személy ingatlanhasználó részére 

kiállított számlában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő ürítésenkénti díjat az adott település 

Önkormányzata rendeletében 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-al megemelt összegének 

90 %-ában határozhatja meg illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv 91. §. (6) bekezdése szerinti 

szervek esetében az adott település önkormányzata 2012. december 31-én hatályos rendeletében 

meghatározott teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét. 

 

Amennyiben a fenti bekezdésben megállapított díj nem éri el a Közszolgáltató, mint nyertes ajánlattevő által a 

közbeszerzési eljárásban megtett és az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlat szerinti díjat, a különbözetet az 

Ajánlatkérő, mint kompenzációt nem fizeti meg a Közszolgáltató felé, azt a nyertes ajánlattevő költségét 

képezi feltéve, hogy az ajánlatkérő pályázati úton vagy jogszabály alapján kompenzációra nem jogosult. Abban 

az esetben, amennyiben bármilyen pályázati úton vagy jogszabály alapján az ajánlatkérő kompenzációra 

jogosult, úgy ezen kompenzáció összegét a Közszolgáltató részére megfizeti.  

 

A szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok teljesítéséért járó ellenszolgáltatást a 

közszolgáltatást igénybe vevők fizetik, a 2013. évi LIV. törvény által megengedett mértékig, oly módon, hogy a 

számlát a nyertes ajánlattevőnek negyedéves gyakorisággal valamennyi közszolgáltatást igénybe vevő részére 

utólag kell kiállítania a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint 30 napos fizetési határidővel.  
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A közszolgáltatási díj befizetésének módja csekk, vagy átutalás (számla ellenében). 

A közszolgáltatást igénybevevők késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:48. § illetve vállalkozások közötti 

szerződésben, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett hatóság szerződése esetén a Ptk. 6:155. § 

rendelkezései irányadóak, a 2012. évi CLXXXV. 52. §-ban foglaltak figyelembevételével. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 

esetben) 

A nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság létrehozását az ajánlatkérő nem teszi lehetővé. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)              igen    nem  

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

A szerződés teljesítése során meg kell felelni az alábbi jogszabályok előírásainak: 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól; 

- 2013. évi. CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítésről; 

- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról; 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; 

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 

- 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól; 

- 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről; 

- 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 

- 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről; 

- 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről; 

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 

- 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 

szakmai szabályairól; 

- 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről; 

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 

- 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól; 
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- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről; 

- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről; 

- a Mikepércs Községi Önkormányzat 17/2007. (XII.17.) számú rendelete a települési szilárd hulladékok 

gyűjtéséről, elszállításáról, illetve a szolgáltatás igénybevételének szabályairól (a rendelet teljes terjedelmében 

elérhető a http://www.mikepercs.hu/hu/onkormanyzat/rendeletek_hatarozatok weboldalon); 

- a Létavértes Városi Önkormányzat 41/2004 (XII.20.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (a rendelet teljes terjedelmében elérhető a 

http://www.letavertes.hu/main.php?f=kiir&oid=19&mid=3 weboldalon); 

- Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 9/2007. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos szabályokról (a rendelet teljes terjedelmében elérhető a 

http://www.hosszupalyi.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23%3Arendeletek&I

temid=29&limitstart=20 weboldalon); 

- Hajdúbagos Község Önkormányzatának 9/2004. (VII. 01.) számú rendelete a települési szilárd 

hulladékkezelésre szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról és ezen rendelet módosításai (a rendelet és 

módosításai teljes terjedelmükben elérhetők a http://www.hajdubagos.hu/?page_id=2127 weboldalon); 

- Kokad Község Önkormányzatának 15/2004. (XII. 22.) számú rendelete a települési szilárd hulladék 

összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező közszolgáltatásról, Kokad Község Helyi 

Hulladékgazdálkodási Terve 2004-2009. 

 

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárást 

megindító felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti legalább „B” minősítési osztályba sorolt 

gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.  

 

Az Ajánlattevőknek a fentiekre tekintettel ajánlatukban csatolniuk szükséges a közszolgáltatói minősítési 

okiratot vagy az OHÜ által kiállított igazolást arról, hogy a minősítési eljárása folyamatban van, amennyiben 

rendelkezésükre áll. 

 

Nyertes ajánlattevőnek – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – rendelkeznie kell a fentiek szerinti a 

közszolgáltatói minősítési okirattal és köteles azt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ajánlattevő az 

ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles. 

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik a közszolgáltatói minősítési 

okirattal, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek 

következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. 

 

A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

http://www.mikepercs.hu/hu/onkormanyzat/rendeletek_hatarozatok
http://www.letavertes.hu/main.php?f=kiir&oid=19&mid=3
http://www.hosszupalyi.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23%3Arendeletek&Itemid=29&limitstart=20
http://www.hosszupalyi.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23%3Arendeletek&Itemid=29&limitstart=20
http://www.hajdubagos.hu/?page_id=2127
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közszolgáltatási szerződésről az alábbiakat tartalmazza: 

3. § A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő 

feltételekkel kell rendelkeznie: 

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban 

levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - tulajdonában, kezelésében vagy 

bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, 

berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére; 

b) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott 

tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő 

elhárításához szükségesek; 

c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően 

képzett - szakemberrel; 

d) 1 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és a környezetvédelmi hatóság által kiállított minősítő 

okirattal. 

 

A nyertes ajánlattevőnek tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (továbbiakban: OHT), 

valamint az Országos Megelőzési Programban (továbbiakban: OMG) megfogalmazott célokat és 

követelményeket szem előtt tartva kell ellátnia. Az OHT részét képezi az Országos Megelőzési Program (a 

továbbiakban: OMP), amely tartalmazza a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos célkitűzéseket és az 

ezek elérése érdekében megvalósítandó intézkedéseket. Az OMP egyik fő célja a szükségleteken alapuló, 

ésszerű gazdasági növekedés és a hulladékképződés által okozott környezeti hatások közötti összefüggés 

megszüntetése. 

 

Önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékáramok (Települési hulladék) vonatkozásában az alábbi 

célkitűzéseket rögzítette az OHT: 

1. elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése 

2. az újrahasználat növelése 

3. hulladékgazdálkodási életciklus elemzések alkalmazása, a környezeti szennyezések és a nyersanyag 

felhasználás csökkentése érdekében. 

 

Az OMP átfogó célja olyan intézkedések bevezetése, melyek: 

- elősegítik az erőforrás-használat és a szükségleteken alapuló, ésszerű gazdasági növekedés szétválasztását; 

- csökkentik az anyagfelhasználást és a hulladék képződését; 

- hozzájárulnak egy hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás megvalósításához; 

- hozzájárulnak a termékek életciklusának növeléséhez; 

- elősegítik az életciklusuk során a környezetre a lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások alkalmazását és 
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- elősegítik a munkahelyteremtést. 

 

A települési önkormányzatok közigazgatási területéhez legközelebb lévő, és a hulladékgazdálkodási feladat 

elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmény megnevezése és címe: 

Debreceni Regionális Hulladéklerakó, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b. 

 

A Debreceni Regionális Hulladéklerakó közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló műszaki 

állapota, technológiai tulajdonságai, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák kapacitása, az alkalmazott 

kezelési módszerek az alábbi weboldalon érhetők el: 

http://www.aksd.hu/engedelyek/  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve 

a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok 

fennállnak. 

 

A Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a szolgáltatás nyújtásához a 

letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem 

rendelkezik. 

 

A kizáró okok igazolásának módja: 

 

A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban írásban 

csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.  

  

Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot 

http://www.aksd.hu/engedelyek/
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kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia.  

 

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés szerinti kizáró okok hiányáról. 

 

Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a figyelmet, hogy 

kizáró okok fenn nem állásának igazolásakor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie  

- a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által 2014.05.16. 
napján a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában közzétett útmutatójában /A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, 
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 
vonatkozásában/ és  

- az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a 
Közbeszerzési Hatóság által 2012.06.01. napján a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában közzétett 
útmutatójában /A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró 
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az 
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában/  

meghatározott előírásokat. 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok fenn nem állására kizárólag az eljárást megindító felhívás megküldése 

napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat vagy más igazolás nyújtható be. 

 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

P/1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) 

pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek be kell 

nyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három 

üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya 

(települési kommunális (szilárd) hulladék elszállítása 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

P/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az 

ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben 

összesen rendelkezik települési kommunális 

(szilárd) hulladék elszállításából és/vagy 

kezeléséből származó legalább 10.000.000 Ft - 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
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és/vagy kezelése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevételről attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak.  

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés szerint, ha az 

ajánlattevő a P/1. szerinti irattal (árbevételről szóló 

nyilatkozat) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében a beszámoló, 

illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 

bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett 

egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 

pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő 

tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy 

olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 

beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat 

benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e 

pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 

és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának 

ajánlatkérő által elfogadott módjáról.  

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

Az árbevételi követelmény meghatározása esetén 

az újonnan piacra lépő szervezetek 

vonatkozásában a 310/2011-es Korm. rendelet 14. 

§-a (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlatkérő 

előírja, hogy az újonnan piacra lépő szervezetnek, 

azaz 3 évnél rövidebb ideje működő gazdasági 

szereplőnek alkalmassága megállapítása 

érdekében, rendelkeznie kell települési 

kommunális (szilárd) hulladék elszállításából 

és/vagy kezeléséből származó legalább 5.000.000 

Ft - általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétellel. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők a P/1. pont tekintetében együttesen 

is megfelelhetnek. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében 

foglaltak szerint is megfelelhetnek. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

M/1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) 

pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, 

illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik 

fél által adott igazolással lehet igazolni.  

 

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a 

teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, a 

szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá 

nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és 

a szerződésnek megfelelően történt-e.  

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az 

ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben 

(36 hónapban) összesen legalább 1 db olyan a 

közbeszerzés tárgya (települési kommunális 

(szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) 

szerinti, szerződésszerűen teljesített referenciával, 

melyből  

- az ellenszolgáltatás összege eléri, vagy 

meghaladja a nettó 10 000 000 HUF-ot, 

- min. 500 ingatlan tekintetében végezte települési 

kommunális (szilárd) hulladék elszállítása és/vagy 

kezelése tárgyú szolgáltatást. 

 

Az alkalmasság megállapításához valamennyi 

alelvárásnak teljesülnie kell egy adott referencián 

belül. 

 

M/2. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az 
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okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésének megfelelően, 

a 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a 

nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás 

megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy 

nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által 

végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások 

elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, 

vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett 

ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás 

vagy szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, 

hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást 

benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte 

a 15%-ot. 

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően 

azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 18. §-ban 

meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-

ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel 

az adott alkalmassági követelménynek, a minősített 

ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 

való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 

tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által 

benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 

ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 

származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az 

ajánlatkérő a 15. § (3) bekezdésében foglalt egyéb 

igazolási módok helyett. 

 

M/2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) 

pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek a szerződés 

teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 

alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén - 

figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, 

rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot 

különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra 

és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni – 

igazolható a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. 

 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, 

amely tartalmazza a teljesítéshez rendelkezésre álló 

ajánlattevő, ha rendelkezik üzemképes és 

szerződés teljesítésére alkalmas műszaki 

állapotban lévő legalább 2 db, öntömörítő 

felépítménnyel felszerelt, 120 l, 240 l űrméretű 

gyűjtőedények ürítésére alkalmas hulladékgyűjtő 

gépjárművel. 

 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az 

előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében 

foglaltak szerint is megfelelhetnek. 
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eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség 

leírását az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal 

együtt, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott 

eszköz az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az 

ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az 

alkalmasság megítéléséhez a 

minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A 

teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, 

illetőleg műszaki felszereltség leírását olyan 

részletezettséggel kell bemutatni, hogy az alkalmassági 

feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, 

továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a gépjárművek a 

szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban 

vannak. 

 

A saját tulajdonú eszközök rendelkezésre állását az 

ajánlattevő eredeti nyilatkozatával kell igazolnia, 

valamint csatolni kell továbbá a forgalmi engedély 

másolatát és az eszközök igazolására az 

eszköznyilvántartás másolati példányát, amelyben 

egyértelműen meg kell jelölni (ki kell emelni) az igazolni 

kívánt eszköz megnevezését és adatait.  

 

A nem saját tulajdonban levő eszközök rendelkezésre 

állását az előírt eszközökre vonatkozó, erről szóló és a 

teljesítési határidő lejártáig terjedő bérleti/használati 

szándéknyilatkozattal, előszerződéssel vagy már meglévő 

bérleti szerződés másolati példányának csatolásával kell 

igazolnia. 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                          igen   nem  

 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                                   igen    nem  

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve       igen nem  

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  
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III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 

képzettségét        igen    nem           

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

    

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos , 

alkalmazásának indokolása: 

                          

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 

                          

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 

indokolása:                            

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és 

tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma               

VAGY:  

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma           ••   

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 

eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           

 

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

    Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján                                                 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:                                                                              igen    nem  

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

                                                                                      

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

                                                                                      

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                igen     nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: •••••/••••  (KÉ-szám/évszám) 
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A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/••   (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: •••••/••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/••   (év/hó/nap)                 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: •••••/••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/••   (év/hó/nap)               

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2015/06/01  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10:00 

A dokumentációért fizetni kell                                                                                                    igen      nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:                    Pénznem:        

A fizetés feltételei és módja:                                                                   

                                                                                       

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2015/06/01  (év/hó/nap)                                Időpont: 10:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  ••••/••/••    (év/hó/nap)                                                                       

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i): magyar 

 Egyéb:  

 Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 ••••/ ••/•• -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY  

Az időtartam hónapban:  •••  vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
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IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum  2015/06/01  (év/hó/nap)                                  Időpont: 10:00 

Hely : Bákonyi Ügyvédi Iroda (4028 Debrecen, Ajtó utca 25.)                                     

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                       igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, 

továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban 

meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. /Kbt. 62. § (2) bekezdés/ 

 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint 

azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján 

értékelésre kerülnek. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a 

közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés 

teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként. 

 

Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat 

ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti 

felolvasólapba. 

 

A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek 

jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes 

ajánlattevőnek. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                                        

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen     nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

                                                                                       

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos   igen  

nem  

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

 

 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 

időpontja :( ha az eljárás tárgyalásos) 
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V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele? (adott esetben) 

           igen     nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

további információk: (adott esetben)  

Az ajánlati dokumentáció teljes terjedelmében átvehető személyesen az igénybejelentést és az előzetes 

időpont egyeztetést követően, az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától 

kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig, az A.II. mellékletben megadott helyen, munkanapokon 09.00-16.00 

óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 10.00 óráig vehető át. Igénybejelentést a 

kozbeszerzes@drbakonyi.hu email címre szükséges elküldeni.  

Az igénylésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- a hirdetmény iktatási számát,  

- a szerződéshez rendelt elnevezést,  

- az igénylő ajánlattevő nevét, székhelyét, 

- a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

 

Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább ajánlattevőnek vagy az 

ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  

                                                                                      

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

                                                                                      

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak               

    igen     nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbbak:              

Azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2) 

P/1. valamint III.2.3) M/1-M/2. 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

                                                                                      

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen     nem  

V.4) Egyéb információk: 

1. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 1 papír alapú eredeti példányban és 1 a papír 

alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (teljesen kész eredeti ajánlat 

beszkennelve, CD/DVD adathordozón) kell benyújtani. Az ajánlatot írásban és zártan, eljárást megindító 

felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
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2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő alábbi okmányainak másolati példányát: 

- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy 

ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt az adott szervezet vonatkozásában aláírási 

címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi, 

- amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő adatai nem 

szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az eljárást megindító felhívás feladása időpontjánál 

30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot. 

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a 

képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

3. Az ajánlattevő tudomásul veszi azon tényt, hogy az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban 

felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 

4. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő esetleges hátrányos 

következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik – ő 

viseli.  

5. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 

magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. 

6. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. 

7. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése esetében az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg 

a szerződést, amennyiben e személyt az összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte.  

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

9. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell 

arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 

10. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 62. § (3) bekezdés 

szerinti információkat. 

11. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 

venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában tett nyilatkozat nemleges tartalom esetén is 

csatolandó. 

12. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az 

egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 

teljesítése során meg kell felelni. 

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírt 

nyilatkozatokat. Az ajánlattevő a kiadott iratminták használatát javasolja az ajánlat összeállítása során. 

14. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a közöttük 

létrejött megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást és annak százalékos megosztását valamint azt, 

hogy a szerződés megkötésére, illetve harmadik személy és az ajánlatkérő felé történő képviseletre az 

ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges 

felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők kötelesek megjelölni maguk közül azt a szervezetet vagy személyt, 

amelyet –nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít. 

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog 
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közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó 

szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés 

teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés 

teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

15. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon 

elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére 

figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti 

tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-

(3) bekezdés szerinti elemeket. 

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, 

információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 

Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. § (3) 

bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely 

a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 

meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 

Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással 

olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés körébe 

tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának (azon részeibe betekinthessen, 

mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az 

iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. 

16. Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő nevében eljárón 

keresztül kérhet. Az ajánlatkérő nevében eljáró: a felhívás A melléklet I., II. pontjában meghatározott Bákonyi 

Ügyvédi Iroda. 

17. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-

európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

18. Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti. 

19. Ajánlattevőnek csatolnia kell az igénybe venni kívánt hulladékkezelő központ, vagy hulladékártalmatlanító 

lerakó hatályos engedélyeinek másolatát és a szolgáltatás időtartalmára vonatkozó, kötelező érvényű 

befogadó nyilatkozatot. 

20. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. 

(VIII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevő az ajánltában nyilatkozni köteles, hogy 

nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 

21. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási 

rendeleteinek vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   2015/04/17   (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

 

Postai cím: Ajtó utca 25. 

 

Város/Község: Debrecen  

 

Postai 

irányítószám:4028 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Bákonyi László ügyvéd 

Telefon: +36 52323934 

 

 

E-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu 

 

Fax: +36 52783875 

Internetcím (URL): www.drbakonyi.hu 

 

 

 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 

 BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

 

Postai cím: Ajtó utca 25. 

 

Város/Község: Debrecen  

 

Postai 

irányítószám:4028 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Bákonyi László ügyvéd 

Telefon: +36 52323934 
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E-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu 

 

Fax: +36 52783875 

Internetcím (URL): www.drbakonyi.hu 

 

 

 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 

BENYÚJTANI 

 

Hivatalos név: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

 

Postai cím: Ajtó utca 25. 

 

Város/Község: Debrecen  

 

Postai 

irányítószám:4028 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Bákonyi László ügyvéd 

Telefon: +36 52323934 

 

 

E-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu 

 

Fax: +36 52783875 

Internetcím (URL): www.drbakonyi.hu 

 

 

 

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI 

 

Hivatalos név: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság tér 6. 

Város/község: Hosszúpályi  Postai irányítószám: 4274 Ország: HU 
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Hivatalos név: Hajdúbagos Községi Önkormányzat 

Postai cím: Nagy utca 101. 

Város/község: Hajdúbagos Postai irányítószám: 4273 Ország: HU 

 

Hivatalos név: Kokad Községi Önkormányzat 

Postai cím: Kossuth utca 60. 

Város/község: Kokad Postai irányítószám: 4284 Ország: HU 

 

Hivatalos név: Létavértes Városi Önkormányzat 

Postai cím: Kossuth utca 4. 

Város/község: Létavértes Postai irányítószám: 4281  Ország: HU 

 

 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ 
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

RÉSZ SZÁMA:  •••             ELNEVEZÉS:                                                    

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy •• .•• .•• .•• -•  •••• -•   •••• -•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

•• .•• .•• .•• -•  

•• .•• .•• .•• -•  

•• .•• .•• .•• -•  

•• .•• .•• .•• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

3) MENNYISÉG  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott 

esetben) 

Az időtartam hónapban:   ••    vagy napban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY        

Kezdés:         •••• /•• /••      (év/hó/nap) 
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Befejezés:     ••••  /•• /••     (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------- 
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AJÁNLATTÉTELI 

DOKUMENTÁCIÓ 
 

 

 

 

Mikepércs Község Önkormányzata  

által indított 

 

„Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, 

Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén 

közszolgáltatási szerződés keretén belül”  

tárgyú közbeszerzési eljárásra 
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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció előírásai szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a 

továbbiakban Kbt./ rendelkezései alapján és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes 

figyelembevételével készítsék el. 

 

AZ AJÁNLATTÉTEL FORMÁJA 

 

1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar  

 

2./ Az ajánlat formája és aláírása: 

 

Az ajánlattevőnek a Kbt., az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

 

2.1./ Az ajánlatok benyújtása 

Az ajánlatot írásban és zártan,  

a) közvetlenül munkanapokon 9:00 óra és 16:00 óra között (az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 10:00 óráig) vagy 

b) postai úton 

kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címre: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

(4028 Debrecen, Ajtó utca 25.) 

 

Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat postai úton történő megküldése 

esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie az előírt helyre és a címzett 

saját kezéhez. A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, 

roncsolódásból eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.  
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Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai 

küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az 

Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön 

benyújtásra. Az Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat 

tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek. 

2.2./ Formai követelmények 

 

Az ajánlattevőnek 1 eredeti és 1 digitális példányban (teljesen kész eredeti ajánlat 

beszkennelve CD/DVD adathordozón) kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania az ajánlati 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 

azaz: 

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 

részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 

része a matricán legyen; 

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, 

de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 

gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 

aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

 

A csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: 
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Ajánlat 

„Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 

Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések 

közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 

belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

A boríték az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel. 

 

A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt 

felelősség nem terheli. 

 

Az egyes példányok eltérése esetén az „eredeti” felirattal jelölt példányban foglaltakat kell 

figyelembe venni. 

 

Az egyes példányok akkor minősülnek „roncsolás nélkül szétbonthatatlannak” ha belőlük 

lapot kivenni, cserélni, hozzátenni csak látható fizikai sérülés útján lehet.  

 

Az ajánlatok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az 

óvja valamennyi példányt, azokat csak a csomagolás fizikai sérülése árán lehessen a 

csomagból kivenni. 

 

Az ajánlat összeállítása, a benne szereplő nyilatkozatok, dokumentumok sorrendje egyezzen 

meg a dokumentáció 3./ pontjában feltüntetett sorrenddel. 

 

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által 

tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy 

személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. 
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2.3./ Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, 

úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, 

magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

 

Az IRATMINTÁK részben szereplő dokumentumokat értelemszerűen kitöltve kell a megadott 

formátumban az ajánlathoz csatolni. 

 

2.4./ Az ajánlatok felbontása: 

 

2.4.1./ Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 

esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 

lehetnek jelen. /Kbt. 62. § (2) bekezdés/ 

 

2.4.2./ A késedelmesen vagy felbontottan beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 30. § (2) bekezdés] öt évig megőrzi. Ha a 

közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, Ajánlatkérő az iratokat annak - 

bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt 

évig megőrzi. 

 

3./ Az ajánlat kötelező tartalma: 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie a dokumentációban 

meghatározott tartalmi követelményekre is.  

 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) felhívásban, a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattételi felhívásban előírtaknak 

megfelelően az ajánlatkérő megítéli az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

vagy alkalmatlanságát. Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és 

hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényes ajánlatokat az 
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ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, 

valamint a Kbt. 71-73. §-okban foglaltakra tekintettel értékeli. (Kbt. 63. § (1)-(4) bekezdés) 

 

3.1./ Tartalomjegyzék 

 

3.2./ Felolvasólap  

 

3.3./ A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az 

ajánlatban írásban csak nyilatkoznia kell, valamint az Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) 

pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot 

benyújtania.  

  

Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az 

ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban 

előírt kizáró okok hatálya alá (Kbt. 56. § (1) bekezdésben, a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésben foglaltak vonatkozásában 2. számú iratminta), valamint a Kbt. 56. § 

(1) bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában 

foglaltak szerint kell igazolnia. (3. számú iratminta).  

 

Amennyiben ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén és van tényleges tulajdonos a 

társaságban, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló 

törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 

lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot is szükséges benyújtani. 

 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia.  
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Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 

benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról. (4. számú iratminta) 

  

3.4./  A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolása az 

alábbi dokumentumokkal: 

 

P/1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek be kell nyújtani a 

cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya 

(települési kommunális (szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) szerinti - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevételről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak.  

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 14. § (3) bekezdés szerint, ha az ajánlattevő a P/1. szerinti irattal (árbevételről szóló 

nyilatkozat) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 

beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 

ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 

igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat 

benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő 

által elfogadott módjáról. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
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Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik.  

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került, vagy 

b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 

eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 

rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához 

felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 

megtérítéséért. 

 

3.5./ A szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolása az 

alábbi dokumentumokkal: 

 

M/1. alkalmassági feltétel igazolása az alábbiak szerint:  

M/1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
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rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet 

igazolni.  

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő 

adatokat: a teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az 

ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e.  

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 16. § (6) bekezdésének megfelelően, a 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, 

ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó 

referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett 

munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 

igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 

ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a 

teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást 

benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 

18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 

18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 

alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 

jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett 

gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők 

hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az 

ajánlatkérő a 15. § (3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett 

 

M/2. alkalmassági feltétel igazolása az alábbiak szerint  

M/2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek a szerződés 

teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése 
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esetén - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az 

alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra 

tekintettel lehet megítélni – igazolható a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. 

 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amely tartalmazza a teljesítéshez 

rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását az arra 

vonatkozó kifejezett nyilatkozattal együtt, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz 

az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely 

az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A 

teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség 

leírását olyan részletezettséggel kell bemutatni, hogy az alkalmassági feltételnek való 

megfelelés megállapítható legyen, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a gépjárművek a 

szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. 

 

A saját tulajdonú eszközök rendelkezésre állását az ajánlattevő eredeti nyilatkozatával kell 

igazolnia, valamint csatolni kell továbbá a forgalmi engedély másolatát és az eszközök 

igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát, amelyben egyértelműen meg kell 

jelölni (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.  

 

A nem saját tulajdonban levő eszközök rendelkezésre állását az előírt eszközökre vonatkozó, 

erről szóló és a teljesítési határidő lejártáig terjedő bérleti/használati szándéknyilatkozattal, 

előszerződéssel vagy már meglévő bérleti szerződés másolati példányának csatolásával kell 

igazolnia 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik.  
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A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon 

vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 

felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a 

szerződés teljesítése során. 

 

3.6./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő valamint az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő alábbi okmányainak másolati 

példányát: 

- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében 

aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály 

azt az adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített 

aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi, 

- amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az eljárást 

megindító felhívás feladása időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű 

másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot (pl: egyéni vállalkozó esetében egyéni 

vállalkozói igazolvány, költségvetési szerv esetében alapító okirat stb.). 

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. 
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- 

 

Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy 

csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba 

foglalt meghatalmazást. 

 

3.7./ Közös ajánlattétel esetében az ajánlattevők közötti megállapodás, amely tartalmazza a 

feladatmegosztást és annak százalékos megosztását valamint azt, hogy a szerződés 

megkötésére, illetve harmadik személy és az ajánlatkérő felé történő képviseletre az 

ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért 

egyetemleges felelősséget vállalnak. 

 

3.8./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 

3.9./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e.  

 

3.10./ Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni,  

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 

százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 

működni.  

 

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában tett nyilatkozat nemleges tartalom 

esetén is csatolandó. 
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3.11./ A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 

szóló 317/2013. (VIII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevő az 

ajánltában nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett 

gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.  

 

3.12./ Ajánlattevőnek csatolnia kell az igénybe venni kívánt hulladékkezelő központ, vagy 

hulladékártalmatlanító lerakó hatályos engedélyeinek másolatát és a szolgáltatás 

időtartalmára vonatkozó, kötelező érvényű befogadó nyilatkozatot. 

 

3.13./ Ajánlattevőnek csatolnia kell az egyes településekre megajánlatott egységár összegét 

tartalmazó szakmai ajánlatot. 

 

4./ Az elbírálás módszere 

 

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlati árat településekre lebontva kell megadnia.  

 

Ajánlattevő a felolvasólapon a számított ajánlati árat köteles szerepeltetni. A számított 

ajánlati ár képzése az alábbiak szerint történik:  

 

Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

a 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

b 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

c 

Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

d 
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Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

e 

Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

f 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

g 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

h 

Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

i 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

j 

Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

k 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

l 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

m 

Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

n 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

o 

 

 

Ebben az esetben: 

 

Számtani átlag hulladékkezelési díj/hónap 120 

literes gyűjtőedény ahol az X a 120 literes 

gyűjtőedény számtani átlaga 

 

a + b + c + d + e   

_________ = X 

5 

 
  

 

Számtani átlag hulladékkezelési díj/hónap 240 

literes gyűjtőedény ahol az Y a 240 literes 

gyűjtőedény számtani átlaga 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 29-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve  81 / 130 

f + g + h + i + j   

_________ = Y 

5 

 
  

 

Számtani átlag hulladékkezelési díj/hónap 1100 

literes gyűjtőedény ahol a Z a 1100 literes 

gyűjtőedény számtani átlaga 

 

k + l + m + n + o   

_________ = Z 

5 

 
  

 

Számított ajánlati ár 

 

(X x 60) + (Y x 30) + (Z x 10)  

_________ 

100 

 

 

 

5./ A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja:  

 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás tartása nélkül bírálja el.  

 

6./ A hiánypótlásról: 

 

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét a Kbt. 67. §-ának megfelelően.  

 

A hiánypótlásra vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése 

mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a 

határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 
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A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni 

is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a 

dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a Kbt. 26. § nem 

megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő 

közös ajánlattevőnek minősíthető. 

 

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra megjelölt határidő van 

folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem 

hívta fel hiánypótlásra. (önkéntes hiánypótlás) 

 

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi 

hiánypótlások során már nem pótolhatók. 

 

A hiánypótlás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 

adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

 

A fentiektől eltérően a hiánypótlás során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem 

jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 

annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az 

értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás a fentiekben valamint a Kbt. 67. 

§ (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. 67. § (3) vagy (7) bekezdés 

rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem az előírt 

határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet 

figyelembe venni az elbírálás során. 
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A hiánypótlás formájára jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeket kell 

alkalmazni. 

 

 

 

 

7./ A felvilágosítás kérésről  

 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. 

 

A felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű 

értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a 

határidőt. 

 

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan 

felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás 

kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. 

 

A felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 

adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

 

A fentiektől eltérően a felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan 

nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat 

vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az 

értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
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Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a felvilágosítás megadása a Kbt. 67. § (3) és 

(7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. 67. § (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek 

megsértése esetén, vagy ha a felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben 

teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) 

lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 

8./ A számítási hiba korrigálásáról 

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére 

kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés 

tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki 

az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot.  

 

A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 

    

9./ Az indokolás kéréséről 

 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 

figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra 

vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 

 

Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a 

közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést 

megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell 

figyelemmel lenni.  

 

Köteles az ajánlatkérő indokolást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt  

ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló - az 

ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - 

anyagi fedezet összegétől. 
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Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az 

ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott 

döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati 

elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára 

vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, 

hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 

megalapozottságáról. 

 

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 

gazdaságosságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 

e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos 

munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy 

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 

 

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 

elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

 

A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen 

akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás 

mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív 

szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az 

eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy 

éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az 

ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekről is tájékoztatást 

kérhet az ajánlattevőtől. 

 

Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az 

ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott 

ajánlati elemeket megalapozó adatokat. 

 

Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel 

kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő 
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nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból 

érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon 

keresztül - az Európai Bizottságot. 

 

Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme 

lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan 

aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati 

elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek 

erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. 

 

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az 

ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől 

írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 

 

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 

elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

10./ Az ajánlat érvénytelensége 

 

Az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [Kbt. 24. §]; 

c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetet az eljárásból kizárták; 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által 

előírt formai követelményeit; 

 

A fentieken túl az ajánlat érvénytelen, ha: 

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [Kbt. 69. §]; 
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b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz [Kbt. 70. §]; 

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az 

előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. (amennyiben az ajánlattételi 

felhívásban az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását előírta)  

 

Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az 

ajánlatot értékelnie. 

    

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [Kbt. 56-57. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok [Kbt. 56-57. §] az eljárás során következett be. 

 

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) 

bekezdése], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése]. 

    

 

11./ Az eljárás eredménytelensége 

 

Eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; 

c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az 

ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; 

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása 

miatt eredménytelenné nyilvánítja [Kbt. 66. § (1) bekezdése, Kbt. 44. § (3) bekezdése]; 

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az 

ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt; 
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f) a Kbt. 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat 

tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát; 

g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 

ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás 

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az 

eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű 

döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható. 

 

Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő 

ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett 

részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 

rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll 

érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében 

eredménytelenné nyilváníthatja. 

    

12./ Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) 

- közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 

közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 

megfelelően. 

 

A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 

tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

 

Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 

esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 

megjelölte. 

 

13./ A többváltozatú-, valamint részajánlat lehetőségéről: 

 

Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtására.  
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Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget részajánlat benyújtására. 

 

14./ Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt készített. A 

dokumentáció másra át nem ruházható. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való 

részvétel feltétele. 

 

A dokumentáció tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 

jegyzékét, továbbá tartalmaz az ajánlattevők számára ajánlott igazolás-, nyilatkozatmintákat.  

 

Kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy a dokumentáció valamely eleme 

semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően 

szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, a több 

szakaszból álló eljárás ajánlattételi felhívásától vagy e törvénytől. A dokumentáció 

semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési 

szerződésben nem alkalmazandó. 

 

15./ Az eredményhirdetésről 

 

Az Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről összegezés küld 

ajánlattevőknek. 

 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 

alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt 

érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést 

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 

minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az 
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ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fentiekben meghatározott tájékoztatási 

kötelezettségét az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon 

vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

    

16./ A szerződéskötésről 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól 

számított 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap.  

 

A fentiektől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a 

szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be; 

    

17./ Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nem szabályozott kérdések tekintetében 

szabad választási lehetőséggel éljen az árak, egyéb kikötések és feltételek változtatása nélkül. 

 

18./ Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció között 

ellentmondás van (mind formai, mind tartalmi szempontból), úgy az ajánlattételi felhívás és 

a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

19./ Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás: 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 

megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban valamint a 

dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

 

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal – hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárásban legkésőbb három nappal – kell megadni. 
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Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző negyedik, 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a 

kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás 

elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő 

- amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő 

ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – ilyenkor is 

élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást 

legkésőbb a Kbt. 45. § (2) bekezdésében foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik vagy 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napon kérték, az ajánlatkérő azonban 

nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás 

iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte illetve hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

esetében pedig valamennyi ajánlattételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplőt.  

 

A hirdetményben közzétett határidő meghosszabbítására nem kell alkalmazni a Kbt. 41. § (2)-

(3) bekezdését, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy a 

dokumentáció (ismertető) vagy a részvételi jelentkezés elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott 

kiegészítő iratok megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Azokat a 

gazdasági szereplőket, akik a határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve 

vettek át dokumentációt (kiegészítő iratokat), a dokumentáció (kiegészítő iratok) átadásával 

egyidejűleg kell erről a körülményről írásban tájékoztatni. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a 

dokumentáció (ismertető) valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az 

adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az 

eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt-től. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, 

előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 

 

20./ Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a 

szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő az 
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adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatást kaphat: 

- Nemzeti Munkaügyi Hivatal: 1089 Budapest. Kálvária tér 7., levélcím: 1476 Bp. Pf. 75, 

tel: 06-1-303-9300, fax: 06-1-210-4255, E-mail: munka@lab.hu, Web: 

www.munka.hu , mint lehetőséget a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó tájékozódási kötelezettségre vonatkozóan. 

- ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. tel.: 06-1-476-

1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a megyei és városi intézetek 

elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található, 

- MBFH: H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Tel.: +36-1-301-2900. Fax: +36-1-301-

2903, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.ommf.hu  

internet-címen található, 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-1-428-

51-00, Fax: +36-1-428-53-82, www.nav.hu  

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-1016 

Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62.  

 

 

 

 

 

 

http://www.munka.hu/
http://www.antsz.hu/
http://www.ommf.hu/
http://www.nav.hu/
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IRATMINTÁK 
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1. SZ. IRATMINTA 

FELOLVASÓLAP 

„Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad 

és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve:   

Ajánlattevő székhelye/címe:  

Ajánlattevő képviselőjének neve:   

Ajánlattevő telefonszáma:   

Ajánlattevő faxszáma:  

Ajánlattevő e-mail címe:   

Ajánlattevő adószáma:  

Ajánlati ár 

Számított ajánlati ár (nettó HUF)  

 

 

Kelt: ____________________, ___________ év ________ hó ___ nap 

 

 

 

 

       

       ________________________ 

                                                          Cégszerű aláírás 
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2. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben és a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) 

pontjában felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan  

 

Alulírott _____________________ mint a(z) 

____________________________________________ ajánlattevő 

 

cégjegyzésre jogosult képviselője 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és 

Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában 

indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt Társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. 

§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint a közbeszerzési eljárásban nem lehet 

ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 

akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 

évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 

eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 

korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 

jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 

ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 

megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 

munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két 

évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 

határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az 

idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
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h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti 

bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, 

vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési 

csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós 

bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, 

illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 

jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 

10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, 

annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 

szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 

kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi 

forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 

Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a 

fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

    

 Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt Társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § 

(2) bekezdésében foglalt kizáró okok sem, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a 

gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben 

a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság 

társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) 

pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

    

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt Társaságban van* / nincs* olyan jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, akkor az 

ajánlattevő köteles azt jelen nyilatkozatban megnevezni. 

 

szervezet neve** székhelye 
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1.  

2.  

Nyilatkozom továbbá, hogy az itt megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 

** Amennyiben van ilyen szervezet, akkor a táblázat kitöltése is szükséges! 
 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt Társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 57. § (1) 

bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok sem, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 

alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy 

előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. 

    

 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

  

 

 

________________________ 

cégszerű aláírás 
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3. SZ. IRATMINTA 

 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében   

 

 

Alulírott ______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

képviselője a  „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, 

Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási 

szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés 

k) pont kc) alpontja tekintetében   

n y i l a t k o z o m, 

  

hogy ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén  

 

nem jegyzett*/jegyzett*  

 

társaság amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 

tulajdonosa nem megismerhető. 

 

Amennyiben ajánlattevő szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, úgy nyilatkozom, 

hogy annak tulajdonosa  

 

megismerhető*/nem megismerhető*. 

 

Amennyiben ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, melynek 

tulajdonosa megismerhető, úgy nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. körvény 3. § r) 

pontja szerinti tényleges tulajdonos a társaságban 

 

van* / nincsen*. 
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Amennyiben ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, melynek 

tulajdonosa megismerhető és van tényleges tulajdonos a társaságban, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása is szükséges.  

 

tényleges tulajdonos neve** tényleges tulajdonos állandó lakóhelye** 

1.  

2.  

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

 

__________________________                                                                                             

                                                                                  aláírás 

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 

** A táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni! 
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4. SZ. IRATMINTA 

 

NYILATKOZAT  

 

(a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 10. § a) pontja) 

 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontjára tekintettel 

 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 

belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő nem vesz 

igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti 

kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                                                                             

                                                                                                          cégszerű aláírás 
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5. SZ. IRATMINTA 

 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan 

 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (3) bekezdésére tekintettel 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 

belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, a 

dokumentációban (ezen belül a szerződéstervezetben) foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az eljárást megindító 

felhívásban és a dokumentációban (ezen belül a szerződéstervezetben) foglalt valamennyi 

feltételt megismertük, megértettem és azokat jelen nyilatkozattal elfogadom, és amennyiben 

az eljárás nyerteseként az általam vezetett társaság kerül kihirdetésre, akkor a szerződést 

megkötöm és a megkötésre kerülő szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalom: 

 

A szerződés tárgya és az ellenszolgáltatás mértéke:  

 

közszolgáltatási szerződés - Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 

Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén  

 

ellenszolgáltatás mérték nettó: ____________ 

 

Kijelentem, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében rendelkezésre bocsátott Ajánlati 

Dokumentációban rögzített szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeket az Ajánlati Dokumentáció 

mellékleteivel együtt megvizsgáltam, illetve értelmeztem. A dokumentáció kézhezvételét és 

hiánytalan átvételét ezennel is igazolom. Kijelentem, hogy ajánlatom elfogadása esetén a 

teljesítést az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott módon, az 

elvárásoknak megfelelően, a szokásos jó minőségben teljesítjük.  
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Kijelentem és teljes körű felelősséget vállalok arra, hogy az ajánlati dokumentációt, és az 
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem 
közvetlenül nem használom fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.   
 

Ajánlattevő képviseletében kijelentem, hogy nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési 

eljárás alapján megkötött szerződést teljesítjük. 

 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap          

                                                  

                  

            _______________________              

                          aláírás 
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6. SZ. IRATMINTA  
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan 

 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Települési kommunális hulladék elszállítása 

Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási 

területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési 

eljárásban a Kbt. 60. § (5) bekezdésére tekintettel 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy a társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény szerint  

 

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 

törvény hatálya alá1. 

 

 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap          

     

                                              

                             

________________________ 

cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 A megfelelő rész aláhúzandó 
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7. SZ. IRATMINTA  
 

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője    

 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 

belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt  ajánlattevő a 

szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben 

alvállalkozót  

 

a) nem vesz igénybe 
b) igénybe vesz, a közbeszerzés alábbi részeire vonatkozóan2:  

 

 

 

 

 

                                                           
2 a megfelelő rész aláhúzandó 
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Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

 

 

 

 

 

 

  __________________________                                                                                             

                                                                                         cégszerű aláírás 
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8. SZ. IRATMINTA  
 

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 

belül”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a 

szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

alvállalkozót igénybe vesz az alábbiak szerint:  

 

a) nem vesz igénybe alvállalkozót  
b) a közbeszerzés meghatározott részére igénybe vesz alvállalkozót, az alábbiak 

szerint3:  

 

10 % feletti 

alvállalkozó neve 

10 % feletti alvállalkozó 

címe/székhelye 

Közbeszerzés azon 

részének 

meghatározása, 

amelyre igénybe 

kívánja venni 

A közreműködés 

százalékos aránya 

    

    

 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

 

 

    __________________________                                                                                             

                                                                                         cégszerű aláírás 

                                                           
3 A megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetében a táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni. 
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9. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

________________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 

belül”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő az előírt 

alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet (vagy személy) 

kapacitását 

 

a) nem veszi igénybe  
b) igénybe veszi, az alábbiak szerint:4 

 

szervezet neve, 

címe/székhelye 

A felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon 

alkalmassági minimum 

követelmény (követelmények), 

melynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet 

kapacitására (is) támaszkodik 

A Kbt. 55. § (6) bekezdése 

szerinti nyilatkozat a más 

szervezet kapacitására történő 

támaszkodás módja 

tekintetében 

   

   

 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

 

 

 

                                                           
4 A megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetében a táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni. 
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    __________________________                                                                                             

                                                                                         cégszerű aláírás 
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10. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan 

 

 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. § (3) bekezdésre tekintettel 

 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 

belül”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt  ajánlattevő a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 

tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.  

 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

 

 

 

 

 

 

   _______________________                                                                                             

                                                                                                          cégszerű aláírás 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 29-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve  112 / 130 

11. SZ. IRATMINTA 

 

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott__________________________________________, mint a(z) 

________________________________________________________________  

 

ajánlattevő* / közös ajánlattevő* / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet * 

 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 

Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén 

közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgya (települési 

kommunális (szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) szerinti, szerződésszerűen 

teljesített referenciái az alábbiak voltak: 

 

a teljesítés ideje és helye a szerződést kötő másik 
fél 

szolgáltatás tárgya Ellenszolgáltatás nettó 
összege 

    

    

    

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt.  

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
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 ___________________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

* megfelelő szövegrész aláhúzandó! 

 

 

12. SZ. IRATMINTA 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Települési kommunális hulladék elszállítása 

Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási 

területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési 

eljárásban  

 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

 

hogy a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 

szóló 317/2013. (VIII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint ajánlattevő nyertessége 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 29-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve  114 / 130 

esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.  

 

 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

 

 

 

 

 

_______________________    

                      cégszerű aláírás 
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13. SZ. IRATMINTA 

 

NYILATKOZAT 
 

az előző három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (települési kommunális 

(szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételről 

 

Alulírott__________________________________________, mint a(z) 

___________________________________________  

 

ajánlattevő* / közös ajánlattevő* / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet * 

 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 

Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén 

közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

kijelentem, hogy az előző három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (települési 

kommunális (szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) szerinti - általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevétele a következőképpen alakult:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

Év 

Nettó árbevétel (eFt) 

a közbeszerzés tárgya (települési kommunális 

(szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) 

szerinti  
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_______________________                                                                                             

                                                                                                   cégszerű aláírás 
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14. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 
 

az egyes településekre vonatkozó szakmai ajánlatról  

 

Alulírott__________________________________________, mint a(z) 
___________________________________________  
 
ajánlattevő képviselője a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 
Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén 
közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a 
szakmai ajánlatomat az alábbiak szerint teszem meg: 
Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
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Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 

 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

 

_______________________                                                                                             

                                                                                                   cégszerű aláírás 
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SZERZŐDÉSTERVEZET 
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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Név:  

székhely:  

adószáma:  

statisztikai számjele:  

törzsszáma:  

képviseli:  

mint Megrendelő (a továbbiakban: önkormányzat) 

 

másrészről  

 

Név:  

rövidített cégnév:  

székhely:  

cégjegyzékszáma:  

adószáma:  

statisztikai számjele:  

képviseli:  

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) – együtt szerződő felek - között az 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

  

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő ajánlati felhívással (1. sz. melléklet 

ajánlati felhívás) közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás nyertese a Közszolgáltató, a 

közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az 

ajánlatban (2. sz. melléklet dokumentáció és 3. sz. melléklet ajánlat) került részletesen 

meghatározásra.  

 

Szerződő felek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. és 34. §-a alapján 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötnek az önkormányzat 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási kötelezettségének jelen közszolgáltatási 

szerződés útján történő biztosítása érdekében. 
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1. A közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés alapján hulladék begyűjtési, szállítási és 

kezelési közszolgáltatást köteles végezni, amelynek teljesítését a közszolgáltató jelen 

szerződés aláírásával vállalja.  

 

2. A közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki: 

- települési szilárd hulladékok begyűjtése (beleértve a nem hasznosítható, a 

hasznosítható biológiailag lebomló, és a papír, műanyag, fém, üveg csomagolóanyagok 

gyűjtőszigetes és házhoz menő rendszeres átvételét), 

- a begyűjtött hulladékok ártalmatlanító, vagy kezelő telepre történő szállítása, 

- a begyűjtött hulladékok előkezelése, hasznosítása, vagy ártalmatlanítása, 

- lakossági lomtalanítás lebonyolítása, 

- lakosságnál keletkező, szabványos gyűjtőedényben nem elhelyezhető, biológiailag 

lebomló hulladékok (karácsonyfák, őszi zöldhulladékok) begyűjtése, 

- önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegálisan lerakott, elhelyezett hulladékok 

begyűjtése. 

 

A közszolgáltató tevékenységét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: hulladéktörvény) és annak végrehajtási rendeletei, valamint 

_________________________ a ……………….l szóló …... (….) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: rendelet) előírásai szerint köteles végezni. 

 

A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése _____________________ 

közigazgatási területe. 

 

3. Jelen közszolgáltatási szerződés ___________. napjától kezdődően ____ év határozott 

időtartamra, azaz _______________ napjáig kerül megkötésre.  

 

4. A közszolgáltató kötelezettséget vállal: 

a. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, a közszolgáltatás teljesítése 

kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben 

szüneteltethető vagy korlátozható, 

b. a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő 

környezetszennyezés mentes, és az önkormányzat igényei szerinti gyakoriságú 

elvégzésére, amiért szavatossággal tartozik, 

c. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 

alkalmazására, 

d. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére, 

e. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az önkormányzat 

közgyűlése által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételével, 

f. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről – ideértve bevételeit és 

kiadásait – évente beszámoló készítésére az önkormányzat közgyűlése felé,  

g. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére, és 

nyilvántartási rendszer működtetésére, 

h. az ingatlantulajdonos hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 

bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással kapcsolatos 

általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében könnyen hozzáférhető helyen 
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ügyfélszolgálat (címe: _______________________) és tájékoztatási rendszer 

működtetésére, internetes honlapján az alkalmazott díjakkal és a lomtalanítással 

kapcsolatos tájékoztatásnyújtásra,     

i. fogyasztói panaszok és észrevételek 15 napon belüli kivizsgálására, ennek 

eredményéről a bejelentő írásbeli tájékoztatására. 

 

5. Az önkormányzat kötelezettséget vállal: 

a. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 

szükséges információk ellenszolgáltatás mentes szolgáltatására,  

b. a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységek összehangolásának elősegítésére, 

c. a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának 

elősegítésére, 

d. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölésére, 

e. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására a közszolgáltatási 

szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont területen a közszolgáltatási 

szerződés 16. pontjában meghatározottak mellett.  

 

6. A közszolgáltatás finanszírozásának (a díjfizetésnek) az elveit és szabályait a mindenkor 

hatályos jogszabályok, jelenleg a hulladéktörvény, majd későbbiekben annak végrehajtási 

rendelete állapítja meg. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia 

Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.  

 

7. A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok 

alapján alkalmazza. A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató által – az 

ingatlantulajdonos felé díj felszámítása nélkül – az önkormányzat külön térítése ellenében 

végzendő szolgáltatásokat és azok díjait jelen közszolgáltatási szerződés 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

8. Amennyiben a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó 

tevékenységet is végez, akkor az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást 

köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a 

keretfinanszírozást. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységéről évente 

beszámolni az önkormányzat közgyűlése felé. 

 

9. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 

illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 

Közszolgáltató teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 

amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. A 

Közszolgáltató köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 

megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 

amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról 

is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, a Kbt. 57. § - szerinti kizáró 

okok hatálya alatt. 
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Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) 

helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő 

alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben 

vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a 

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy 

az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem 

lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval 

együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az 

ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt 

felelt meg. 

Jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Közszolgáltató vagy a nem 

természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság 

átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

A Megrendelő egyebekben az ajánlatban szereplő nyilatkozatoknak megfelelően járul 

hozzá alvállalkozó igénybevételéhez. 

 

Közszolgáltatónak nincs joga jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik 

félre átruházni. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit 

Közszolgáltató át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során 

alvállalkozót igénybe venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. 

Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy 

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a Közszolgáltató adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 

számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 

értesíti. 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha 

a) a Közszolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételeknek. 

b) a Közszolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek. 
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A jelen pont szerinti felmondás esetén a Közszolgáltató a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

10. A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján 

meghatározott részét, ha 

- a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a 

szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 

ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett 

másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy 

- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára 

változtatja meg; vagy 

- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki. 

 

A fenti feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény 

miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 

látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a 

szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési 

eljárásban az ajánlatok értékelésének alapjául szolgált, Megrendelő köteles az eljárásban 

részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.  

 

A fenti rendelkezés alkalmazásában a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5%-ot 

meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági 

egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja. 

 

11. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

a. a benne meghatározott időtartam lejártával, 

b. a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

c. a szerződő felek közös megegyezésével, 

d. felmondással. 

 

12. Az önkormányzat jelen közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon 

túlmenően akkor mondhatja fel, ha: 

a. a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet 

védelmére és a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat 

súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen 

megállapította, 

b. a közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét 

neki felróható módon súlyosan megsértette. 

 

13. A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon túlmenően  

akkor mondhatja fel, ha:  

a. az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a 

közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak 

kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, 
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b. a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 

közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 

közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó 

lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

 

14. A közszolgáltatónak, mint a hulladéktörvény hatálybalépésekor működő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetnek a törvény 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyre, valamint az Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) által kiadott minősítésre 

vonatkozó rendelkezéseinek a törvényben meghatározottak szerint és a törvényben 

meghatározott határidőben meg kell felelnie. Amennyiben ezen okiratokkal a 

közszolgáltató nem rendelkezik, az önkormányzat jelen közszolgáltatási szerződést 6 

hónapos határidővel felmondja.   

       

15. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. 

 

16. Jelen közszolgáltatási szerződés nyilvános, így a lakosság tájékoztatása érdekében jelen 

közszolgáltatási szerződést szerződő felek mindegyike saját internetes honlapján 

közzéteszi.  

 

17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó 

jogszabályok, így a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai, a hulladékról szóló 

2002. évi CLXXXV. törvény és a 2013. január 1. napját követően hatályba lépő végrehajtási 

rendeletei, valamint ______________ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …... (…...) önkormányzati rendelete az 

irányadók. 

 

18. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést annak elolvasása és értelmezése után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

…………., ……………..… 

 

…………………………………….. …………………………………. 
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8.)  Döntés az 1284/2 hrsz-ú közterület (Erdő utca) területváltozásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Gyakorlatilag ez az említett terület az Erdő utca vasúton túli része, amely még belterület. 

Az ennek folytatásában lévő út viszont már külterület. A csatornahálózat építésekor 

szembesült ezzel a kivitelező, mivel indokolt volna a csatorna főgerincének tovább 

vezetése, viszont külterületen ez nem lehetséges. Az út mentén belterületi beépített 

ingatlanok vannak, csupán a mellettük lévő út szerepel külterületen. Ezért is különösen 

indokolt, hogy ezt a helyzetet mielőbb orvosolják.  

Ezt úgy lehet a legegyszerűbben megoldani, hogy a még belterületen lévő út területét 

megnövelik a folytatásban lévő külterületi út rovására, így a belterület határa kicsivel 

módosulni fog. Ebben az esetben nincs is szükség településrendezési terv módosításra, 

ezt egy egyszerű földhivatali eljárás keretében meg lehet oldani.  

Megkérdezi, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság milyen álláspontot 

alakított ki az ügyben. 

 

 

Javasolják, hogy az előterjesztésben foglaltak valósuljanak meg, hiszen ez a beruházás és 

a település érdeke is.  

 

Ha több hozzászólás, kérdés nincs, akkor szavazásra bocsátja az előterjesztést. Aki 

egyetért azzal, hogy azzal, hogy az Erdő utca 1284/2 hrsz-ú területét megnöveljék, kéri 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az 1284/2 hrsz-ú közterület (Erdő utca) területváltozásáról az 

alábbi határozatot hozta: 

 

4 0 / 2 0 1 5 .  ( I V .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a 1284/2 hrsz-ú közterület (Erdő utca) területváltozásáról  

1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Hosszúpályi 1284/2 hrsz-ú – a valóságban az Erdő utca vasúton túli 
része –, területét megnöveli az 1274 hrsz-ú közterület vonaláig a 01021 hrsz-ú 
külterületi önkormányzati út területének a csökkentésével. 
 
2.) Felkéri a polgármestert, hogy adjon megbízást a változási vázrajz 
elkészítésére, ezt követően gondoskodjon a változtatási kérelemnek az 
illetékes Földhivatalhoz történő benyújtásáról. 
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3.) Felkéri a polgármestert, hogy a 2.) pontban rögzített eljárás lezárultát 
követően kezdeményezze az illetékes Földhivatalnál a területileg megnövelt 
1284/2 hrsz-ú önkormányzati út vonatkozásában a belterületi határvonal 
módosítását. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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9.)  Különfélék 

 

Az Önkormányzatnak a településen lévő közvilágításra vonatkozóan karbantartási 

szerződése van a Köztér-Vill Kft-vel. A határozott időtartamra kötött szerződés ez év 

március 31. napján lejárt, ezt kellene meghosszabbítani. Viszont folyamatban van a 

közvilágítás korszerűsítési pályázat megvalósítása, melynek keretében kb. 600 lámpatest, 

tehát az összes lámpa körülbelül kétharmada meg fog újulni, melyre a kivitelező öt éves 

teljes körű garanciát is vállal. Emiatt a Köztér-Villel megkötendő üzemeltetési szerződést 

javasolja rövidebb időre megkötni, hiszen szeptember 30-tól a lámpatestek nagy része új 

lesz, csupán a megmaradó lámpák esetében kell majd szerződést kötni a karbantartásra. 

Fél évre lenne tehát meghosszabbítva a szerződés változatlan feltételekkel.  

Ha több hozzászólás, kérdés nincs, akkor szavazásra bocsátja az előterjesztést. Aki 

egyetért azzal, hogy azzal, hogy a Köz-Térvill Kft-vel közvilágítási üzemeltetési szerződést 

kössön az önkormányzat, kéri kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a közvilágítási karbantartási szerződés meghosszabbításáról 

az alábbi határozatot hozta: 

 

4 1 / 2 0 1 5 .  ( I V .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a közvilágítási üzemeltetési szerző dés meghosszabításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2015. április 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan meghosszabbítja a Köz-Térvill Kft-vel kötött közvilágítási 
üzemeltetési szerződést. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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Alpolgármester úr ismerteti a még hátralévő előterjesztést. 

 

Egy hölgy kereste meg az önkormányzatot, aki munkahelyeket teremtene a településen 

szociális szövetkezet formájában. Ha önkormányzat is tagja a szövetkezetnek, akkor 

nagyobb eséllyel nyerhet a pályázata. Egy egyszeri 10.000,- Ft-os belépési díja van, több 

nincs. Bambusz alapú zoknik és harisnyák gyártásával foglalkoznának. A reménybeli új 

munkahelyek létrejötte miatt úgy gondolja, hogy érdemes lenne támogatni a 

kezdeményezést. 

 

Ha helyben munkahelyeket teremt a kezdeményezés, akkor ez mindenképpen 

támogatandó.  

Ha több hozzászólás, kérdés nincs, akkor szavazásra bocsátja az előterjesztést. Aki 

egyetért azzal, hogy azzal, hogy az Önkormányzat belépjen a Bamboo L’art Tex Szociális 

Szövetkezetbe, kéri kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Bamboo L’art Tex Szociális Szövetkezethez való 

csatlakozásról az alábbi határozatot hozta: 

 

4 2 / 2 0 1 5 .  ( I V .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a Bamboo L'art Tex Szociális  S zövetkezetbe történő belépésről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy alapítóként csatlakozik a Bamboo L’art Tex Szociális Szövetkezethez. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási okmány aláírására. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 





1. Polgármesteri jelentés 

 

1.1 A Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az évente esedékes orvosi 

egészségügyi alkalmassági felülvizsgálatát elvégezte az üzemorvos 2015. március 

31-én, illetve 2015. április 23-án.  

1.2 A hulladékszállítási közbeszerzéssel kapcsolatban, az érintett önkormányzatok 

2015. április 7-én Mikepércsen tartottak konzultációt. Ezzel kapcsolatosan a 

képviselő-testületünknek a mai testületi ülésen, testületi határozatokat kell 

meghozni. 

1.3 A szennyvizes beruházással kapcsolatban, 2015. április 8–án, a szokásos 

kéthetenkénti kooperációs megbeszélések megtartására került sor.  

1.4 A szennyvíztisztító telepen megépülő szennyvíziszap tároló helyét biztosító 

0611/1 hrsz. önkormányzati ingatlanra vonatkozóan, a művelési ág, 

változtatáshoz Talajvédelmi Tervet kellett elkészíttetni a Földhivatal kérésére. A 

terv elkészült és 2015. április 17 –én a Földhivatalhoz benyújtásra került.     

1.5 A Derecskei Járáshoz tartozó települési önkormányzatok általános iskoláinak, 

felső tagozatos tanulói számára, Vers és Prózamondó Versenyt szerveztek 

Hajdúbagoson 2015. április 10 -én. Az Irinyi József Általános Iskolát és egyben 

Hosszúpályi Nagyközséget 3 fő felső tagozatos tanuló és egy felkészítő tanár 

képviselte.  

1.6 Ugyanezen a napon volt megrendezve Hosszúpályiban a Piac Vásárcsarnok előtti 

téren a Magyar Költészet Napja rendezvény.  

1.7 A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. április 16–án megtartott 

közgyűlésén a Zrt. további sorsát illetően (végelszámolással történő 

megszüntetés), csak részben sikerült a tulajdonosoknak közgyűlési határozatot 

hozni. A tervezett következő közgyűlés időpontja 2015. május 7-e.  

1.8 A Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszerlánc 

Biztonsági Hivatal vezetőjével Dr. Tischler Istvánnal 2015. április 20 –án sikerült 

személyesen konzultálnom, a településünkön lévő kóbor ebek befogásával és 

jogszabályi előírásoknak megfelelő tartásával kapcsolatban.  

1.9 A T. E. L. L. Software Hungária Kft. munkatársai 2015. április 18 –án a 10 db pánik 

jelzőkészüléket az arra igényt tartó Hosszúpályi lakosoknak felszerelte. A 

személyek kijelölésében segítséget adott a Szociális Szolgáltató Központ vezetője.   

A készülékek egy évig térítés mentesen használhatók.  

1.10 A Hosszúpályi és Környéke Viziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 

2015. április 20 –án tartotta Társulási Tanácsi ülését. A Társulási Tanács több 

határozatot hozott mind a hálózat, mind a szennyvíztisztító telep 

vonatkozásában.  

1.11 A debreceni SUZUKI LIMUZIN AUTÓHÁZ ügyvezetőjével konzultáltam a 

tanyagondnoki terepjáró gépjármű pályázaton történő beszerzésével 

kapcsolatban. A pályázathoz szükséges hivatalos ajánlatot időben el fogják 

hozzánk juttatni.  



1.12 A Hajdú Volán és a MÁV Debreceni Kirendeltsége 2015. április 21- én tartotta 

Derecskén, a menetrendjük módosításával kapcsolatos egyeztetést a Derecskei 

Járáshoz tartozó települések polgármestereinek.  

1.13 A DAHUTT Társulási Tanácsülést tartott 2015. április 21-én Debrecenben a 

Balmazújvárosi út 10. szám alatti irodájában. Döntés született a rekultivált 

hulladéklerakó telepek utógondozásának kötelezettségéről.   

1.14 A szennyvizes beruházással kapcsolatos kooperációs megbeszélés 2015. április 

22–én is megvalósult. A beruházás befejezéséhez közeledve több javaslat is 

elhangzott a FIDIC mérnők és a projekt menedzsment részéről.  

1.15 A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi 

Osztálya lefoglalás elrendeléséről tájékoztatott bennünket. A lefoglalás, a 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő térfigyelő 

kamerarendszer, egy adott időpontra szóló felvételének lefoglalására vonatkozik. 

Az indok: Hosszúpályi Nagyközségben elkövetett emberölés bűntett 

megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügy nyomozati 

vizsgálatának segítése.  

 

 

                                                                                     Berényi András polgármester  
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ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 30. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Döntés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 

működtetésének átadásáról a 2015-2020-as évekre 

vonatkozóan 

 

Készítette:  dr. Széles Szabolcs jegyző, Terjékné Erdélyi Ágnes 

gazdaságvezető 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Oktatási-, 

Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 76. § (4) bekezdése értelmében az  

a  települési önkormányzat, amelynek illetékességi területén a  települési önkormányzat 

tulajdonában lévő épületben működik az  állami intézményfenntartó központ fenntartásában 

lévő köznevelési intézmény, a  helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 

15. napjáig – külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében – nyújtja be a  

nyilatkozatát arról, hogy a  működtetői feladatokat a  helyi önkormányzati képviselők 

választását követő év szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy a  működtetői feladatokat nem 

vállalja, továbbá, ha a működtetési kötelezettséget nem tudja vállalni, kérelmet nyújt be 

a működtetési kötelezettség alóli felmentésre. 

2012. év végén az Önkormányzat mérlegelve az anyagi lehetőségeit úgy döntött, hogy nem 

tudja vállalni az iskola működtetését.  

A működtetést az állami intézményfenntartó központ részére adta át, amellett, hogy kötelezték 

az Önkormányzatot arra, hogy havi 3.216.000.-Ft, tehát évi 38.592.000.-Ft összegben 

járuljon hozzá az iskola működtetési költségeihez. 

Ezzel az összeggel az Önkormányzat 2013. január 1. napja óta folyamatosan hozzájárul az 

iskola működtetéséhez. 

A jogszabály rendelkezése alapján a működtetői feladatok átadásáról, illetőleg visszavételéről 

ismételten nyilatkoznia kell az Önkormányzatnak. 

Az előterjesztés mellékletét képezi egy kalkuláció, amely a rendelkezésre álló adatok alapján 

bemutatja azt, hogy mennyibe kerülne az iskola működtetése egy adott évben, figyelembe 

véve valamennyi, a működtetés körébe tartozó kiadást, nem kalkulálva viszont a szakmai 

anyagok (kréta, tanárok szakmai anyagai, papír, fénymásoló festék, számítástechnikai 

eszközök, ezek karbantartása) költségeivel, - mivel ehhez nem álltak rendelkezésünkre 

konkrét adatok,- amelyek szintén a működtető költségvetését terhelnék. 

Ennek megfelelően, ahogy a táblázatból is kitűnik, a személyi és dologi kiadások 

összességében elérnék a 78.257.350.-Ft-ot, melyhez még hozzáadódna a már említett szakmai 

anyagoknak a biztosítása. 

A jelenlegi és a kalkulált működtetési kiadások között tehát legjobb esetben is 40 millió 

forintos különbség mutatkozik, melyre az önkormányzat költségvetésében jelenleg nincs 

fedezet. Ennek megfelelően kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az 

előterjesztést. 

 

…/2015.(IV.30.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. tv. 76.§ (4) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az 

állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését képes/nem képes vállalni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szándéknyilatkozat 

aláírására. 

 

Felelős: Berényi András polgármester, dr. Széles  

  Szabolcs jegyző 

Határidő: 2015. június 15. 
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2015_ktv

COFORG megnevezés
Iskola működési 

kiadás 

szakmai létszám (fő) 0,0

Szakmai munkát segitők létszáma (fő) 0,0

technikai létszám (fő) 11 11,0
11

törvény szerinti illetmény, munkabér 16 104 000         16 104 000               

 - pedagógus -                             

 - szakmai munkát segítő -                             

 - technikai dolgozó 16 104 000        16 104 000              

eltérítés munkáltatói döntés alapján -                             

helyetettesités, túlóra, pótlékok -                        -                             

  - vezetői pótlék -                             

  - ágazati pótlék -                             

   - egyéb kötelező pótlék -                             

jubileumi jutalom -                             

egyéb sajátos juttatások munkaruha 237 600               237 600                    

egyéb sajátos juttatások étkezési hjár 80 000                 80 000                       

egyéb sajátos juttatások számlakezelési dij 66 000                 66 000                       

egyéb sajátos juttatások közlekedési ktstér -                              

egyéb sajátos juttatások nyugdij előtt 1havi bér -                              

Összes személyi juttatás 16 487 600        16 487 600             

mukaadót terhelő járulékok, szocho 4 451 650          4 451 650               

Személyi juttatások 20 939 250         20 939 250               

összesen
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2015_ktv

COFORG megnevezés
Iskola működési 

kiadás 
összesen

Szakmai anyagok beszerzése -                        -                              

 - gyógyszer -                             

 - könyv, folyóirat -                             

  - Játékok, eszközök, -                             

 - informatikai eszközök, információhordozó -                             

Üzemeltetési anyagok 500 000               500 000                    

 - élelmiszer, élelmezési nyersanyag -                             

 - irodai papír, nyomtatvány, irodaszer -                             

 - nyomtatási anyagok, festékpatron -                             

 - tüzelőanyag, hajtó és kenőanyag -                             

 - fogyóanyagok -                             

 - tisztítószerek 500 000               500 000                    

 - egyebek -                             

Informatikai szolgáltatások -                        -                             

 - számítógépes rendszer üzemeltetése -                             

 - adatátviteli célú távközlési kapcs,dija -                             

Egyéb kommikációs szolgáltatások -                        -                             

 - telefondij -                             

 - műsorvételi, műsorközlési dijak -                             

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK 52 238 100         52 238 100               

Közüzemi dijak 44 813 600         44 813 600              

 - villamosenergia 8 419 700           36 393 900              

 - gáz 36 393 900         8 419 700                 

 - víz és csatornadij 1 700 200           36 393 900              

Vásárolt élelmezés -                             

Bérleti és lizingdijak -                             

Karbantartás, kisjavítás (kivétel informatikai eszközök) 6 296 300           6 296 300                 

Közvetített szolgáltatások -                             

SZakmai tevékenységet segítő szolg 88 000                 88 000                      

 - egészségügyi szolg 88 000                 88 000                      

 - oktatási szolg -                             

 - tervezői, tanácsadói, közbeszerzési szolg -                             

 - ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás -                             

Egyéb szolgáltatások 1 040 200           1 040 200                 

 - postai -                             

 - távközlési -                             

 - takarítás, SZEMÉTSZÁLL, rovarírt., duguláselh., szippantás 590 200               590 200                    

 - szállitási szolg -                             

 - pénzügyi -                             

 - biztosítás 450 000               450 000                    

KIKÜLDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA -                        -                             

Kiküldetés, saját gépkocsi elszámolás -                             

Reklám és hirdetés kiadásai -                             

Működési célú előzetesn felszámított áfa -                        -                             

fizetendő áfa -                             

kamatkiadások -                             

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai -                             

Egyéb dologi kiadások 80 000                 80 000                      

 - közbeszerzés, hatósági dijak -                             

 - kifizetői szja 80 000                 80 000                      

 - késedelmi kamat, bírságok, pótlékok -                             

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 52 818 100         52 818 100               

Felújítási kiadások 4 500 000           4 500 000                 

Beruházási kiadások -                             

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 500 000           4 500 000                 

Kiadások összesen: 78 257 350      78 257 350           
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ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 30. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Döntés az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a 

szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló helyi 

rendelet megalkotásáról 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja:  

 

Melléklet: rendelet-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 

  

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kapott tájékoztató szerint a 

korábban hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.(IX.6.) BM 

rendelet (OTSZ) hatályát vesztette. 2015. március 5. napjától az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet 

előírásai vonatkoznak a kerti hulladék égetésére, valamint a szabadtéri tűzgyújtásra. 

 

Az új OTSZ 225.§ (1) bekezdése szerint „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon 

álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok 

használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” 

 

A rendelkezés lényege, hogy azokon a településeken lehet égetni belterületen, ahol van erre 

vonatkozó elfogadott önkormányzati rendelet, ahol nincs helyi rendelet, amely a tűzgyújtás és 

égetés szabályait rögzíti, ott tilos ez a tevékenység. 

 

Ennek megfelelően elkészült egy rendelet tervezet, melyet kérem, hogy a T. Képviselő-

testület tárgyaljon meg, ezt követően pedig fogadjon el. 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2015.(IV.30.) rendelet tervezete 

 

Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján, Magyarország alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

Fogalom meghatározás 

 

a) avar és kerti hulladék: falomb, lekaszált fű, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb 

növényi maradványok, 

b) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-

főzés céljából folytatnak, 

c) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét vasárnap és hétfő, pünkösd vasárnap és hétfő, 

október 23., december 25-26. 

 

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai 

 

2.§ 

 

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással 

történhet. 



(2) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztálásra 

alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti 

hulladék ártalmatlanítható. 

(3) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem 

komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése 

minden év október 1-től a következő év április 30-ig végezhető el. A határidők kezdő- 

és utolsó napján az égetés engedélyezett. 

(4) A napi égetést 8.00-18.00 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az 

égetés tilos. 

 

3.§ 

 

(1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az 

avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak 

folyamatosan kis adagokban történhet. 

(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, 

ingerlő füst, bűz, pernye és hő terhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és 

robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a 

környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel 

járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, 

az égetést azonnal be kell fejezni. 

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-

riadó és erős szél esetén. 

(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális intézmények, nyitott sportlétesítmények 

100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és 

vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, 

rendezvények ideje alatt. 

(5) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti. 

(6) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más 

vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari 

eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek 

maradékait. 

(7) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos. 

 

4.§ 

 

(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles 

gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 

készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így 

különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására 

alkalmas készüléket, lapátot, ásót, vagy egyéb kézi szerszámot. 

(2) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, 

kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének 

elhagyása előtt meg kell győződni. 

(3) A hatóságilag elrendelt országos általános tűgyújtási tilolom alól e rendelet nem ad 

felmentést. 

 

 

 

 

 



Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok 

 

5.§ 

 

(1) Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a 

környezet zavarása nélkül lehet és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy 

robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(2) A szabad tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, 

veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani. 

(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 

Záró rendelkezések 

 

6.§ 

 

Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 

 

Hosszúpályi, 2015. április 30. 

 

 

 

     dr. Széles Szabolcs              Berényi András 

   jegyző        polgármester 
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1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 

BEMUTATÁSA 

 

 A tervadatok teljesítésének értékelése 

A Polgármester által jóváhagyott belső ellenőrzési ütemtervnek 

megfelelően végezte munkáját a belső ellenőrzés. 

 

MEGNEVEZÉS                               TERV TÉNY 

 

 

I. Témavizsgálatok: 

 

1.  Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma  

     vizsgálata       1  0 

2. Számviteli nyilvántartás, számviteli fegyelem 

    vizsgálata        1  1 

3. Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú  

    számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata       1  1 

4. 2014. évi ellenőrzési jelentés                                         1                  1 

5. Ellenőrzési ütemterv készítése    1  1 

6. Utóellenőrzések       1  0 

 

 

II. Célvizsgálatok:                                                           0                   0    

 

                                                                                             

III. Utóvizsgálatok: 

 

4. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok.  0  0 

kiküszöbölésére tett intézkedések és azok végrehajtásainak  

ellenőrzése. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

A tervezett és elvégzett vizsgálatok az ellenőrzés jellege szerint: 
MEGNEVEZÉS Ütemterv  Végrehajtott  Ütemterven  

  szerinti  ellenőrzések Felüli 

  Ellenőrzések  Ellenőrzések 

     

Témavizsgálat 3 2 0 

     

Célvizsgálat 0 0 0 

 
Utóvizsgálat 

 
0 

 
0 

 
0 

     

Összesen  3 2 0 

 

 

 Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte 

 

Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést függetlenített belső ellenőr látja 

el. 

 

Szakképzettség: 

 

Matkó Mária  Közgazdász 

  Pénzügyi számviteli szakellenőr 

  Adószakértő 

 

 

 Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte 

 

Az ellenőrzések megfelelő tárgyi feltételei biztosítottak, 

rendelkezésünkre áll a hivatalban a pénzügyi irodavezető irodájában egy 

asztal és szükség esetén számítógép.  

 

 

 Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők  

 

A függetlenített belső ellenőrnek a hivatalon belül, biztosított 

helyiségben, az ellenőrzéshez szükséges összes dokumentumba, 

bizonylatba, teljes körű betekintést nyerünk. A vizsgálat során felmerülő 

kérdésekre a munkahelyükön jelenlévő alkalmazottak azonnal kielégítő 

választ tudnak adni. 
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 Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők 

 

A hivatal dolgozói a belső ellenőrzés vizsgálatához szükséges 

bizonylatokat, dokumentumokat az ellenőrök rendelkezésére tudják 

bocsátani. 

 

 

 Ellenőrzések fontosabb megállapításai 

 

I. Témavizsgálatok: 

 

1. számú vizsgálati program: 

Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma vizsgálata 

 

 

2. számú vizsgálati program 

Számviteli nyilvántartás, számviteli fegyelem vizsgálata 

 

Minden esetben hiánytalanul a bankszámla kivonat mellé van csatolva a 

szükséges összes dokumentum.  

Azok szakmai igazolással és utalványozói aláírással minden esetben el vannak 

látva. 

 

Minden egyes számla vagy dokumentum utalványrendelettel el van látva.  

 

A tételesen vizsgált dokumentumoknál a számlákra minden esetben feltüntették 

a felhasználás igazolását. 

 

A pénzügyi anyag áttekinthető, rendezett. 

 

 

 

 

 

 



 5 

3.  számú vizsgálati program 

Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú számadású nyomtatványok 

kezelésének vizsgálata 

 

A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény 14. §. (5) 

bekezdés d) pontja, (8) bekezdése, a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelkezése, és 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 8. §. (4) bekezdés d) 

pontja alapján elkészült és hatályos pénzkezelési szabályzat.  

 

A szabályzat részletesen tartalmazza valamennyi pénzforgalommal kapcsolatos 

feladat elvégzésének rendjét, a bankszámlák nyitásával, nyilvántartásával, a 

bankforgalom bonyolításával kapcsolatos teendőket, előírásokat, határidőket.  

 

A dokumentumban rögzítésre került a bankszámlák és a pénztár 

kapcsolatrendszere, a készpénz felvét rendje, a házipénztár keretösszege.  

 

Meghatározásra kerültek a pénzkezelési munkakörök, a pénztáros, 

pénztárellenőr feladatai, a pénz szállításának, őrzésének rendje, az előzetes és 

utólagos pénztári ellenőrzés módja, feladata.  

 

A pénztári bizonylatok kézzel történnek kiállítására a nyomdailag előállított és 

nyomtatványboltból vásárolt tömböket használnak.  

 

Szúrópróba szerű eljárással a pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 

bizonyos köre ellenőrzésre került (bevételi-kiadási pénztárbizonylat, időszaki 

pénztárjelentés, számla, nyugta.)  

Az így ellenőrzött bizonylatokon alaki, tartalmi szempontból eltérést, 

hiányosságot nem állapítottunk meg.  

 

 

A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése a törvényi 

előírásoknak megfelelő adattartalommal történik.  

 

Minden esetben hiánytalanul a pénzforgalmat igazoló dokumentumok  mellé 

van csatolva a szükséges összes dokumentum.  

Azok szakmai igazolással és utalványozói aláírással minden esetben el vannak 

látva. 
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A törvényi előírásnak megfelelően 2014. szeptember hónapban az 

Önkormányzat és minden  önálló intézményének készpénz állományát külön 

kezelik, külön bankszámlával rendelkeznek és a számvitelben, külön kerülnek 

könyvelésre. 

 

Minden egyes számla vagy dokumentum utalványrendelettel el van látva.  

 

A tételesen vizsgált dokumentumoknál a számlákra minden esetben feltüntették 

a felhasználás igazolását, a szakmai teljesítés igazolást. 

 

A pénzügyi anyag áttekinthető, rendezett. 

 

 A kifizetéshez szükséges utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés 

igazolása minden egyes esetben megtörténik. 

Célvizsgálat 

1. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett 

intézkedések és azok végrehajtásai. 

Minden belső ellenőri vizsgálathoz részletes vizsgálati program készül a 

feladatokról, a határidők megjelölésével, valamint a vizsgálat körébe bevonandó 

okiratok és bizonylatok meghatározásával. 

 

A vizsgálatokról írásbeli jelentés készül, amely tartalmilag és formailag az 

ellenőrzési feladatot áttekinti a vizsgálati programnak megfelelően. Minden 

esetben tartalmaz észrevételt és javaslatot, valamint záradékot. 

 

 Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma: 0 

 

Hosszúpályi, 2015. április 27. 

 

Készítették: 

 

 

 

 

 …………………………  …………………….. 

     felelős vezető                                                                          jegyző 

      belső ellenőr                                                                



 

 

Debreceni Rendőrkapitányság 

Hosszúpályi Rendőrőrs 
4274 Hosszúpályi, Szabadság-tér 7 sz. 

 52/375-133 Fax.: 52/375-133 BM Tel.: 32/59-07 Fax.: 32/59-07 

 

 

  

 
Szám: 09010-5866/2015. ált. 

 

 

       J ó v á h a g y o m: 

 

 

Dr. Uzonyi Attila r. ezredes 

    rendőrségi főtanácsos 

       kapitányságvezető 

 

 

 

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó 

Hosszúpályi nagyközség közbiztonságának helyzetéről,  

a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről  

és az azzal kapcsolatos feladatokról  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        K é  s  z  í  t  e  t  t  e  :  

 

 

 

 Tollas Vince r. alezredes 

őrsparancsnok 
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A Hosszúpályi Rendőrőrs 2014. évi munkáját a korábban meghatározott célkitűzések elérése 

érdekében, a törvényes és szakszerű működés, a szakmai és társadalmi elvárásoknak való 

megfelelés szellemében végezte.  

 

A működési feltételeinkhez szükséges eszközök és technikai berendezések rendelkezésre 

álltak a szükséges mértékben, a személyi állomány létszáma és összetétele is megfelelő volt, 

amelyet tovább javított a 2014. március 01-től 2 fő rendőr szakközépiskolában tanuló kolléga 

állományunkba kerülése is. 
 

1. Bűnügyi helyzet 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alakulása 

 / ENyÜBS adatok alapján / Hosszúpályiban az elmúlt években: 

 

 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Hosszúpályi 149 211 141 193 112 

 

Az öt év adatait összehasonlítva a 2011-es év kiugró adatai mellett a 2013-as év mutat még 

magasabb számot. A 2013-as évhez képest 42%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények 

száma, a legmagasabb 2011-es évhez képest pedig közel a felére esett vissza ez a szám. 

 

1.2. A regisztrált bűncselekmények 1.000 lakosra vetített aránya, változása, (bűnügyi 

fertőzöttség) 

 

Hosszúpályiban a lakosság száma 6.000 fő környékén alakul, így az alábbi számokból is 

kitűnik, hogy az elmúlt 5 év alapján a legalacsonyabb számot mutatja az ezer lakosra jutó 

bűncselekmények száma, amely a lakosság összetételét és kriminalitását figyelembe véve még 

inkább felértékeli ezt az eredményt. 

 

 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Hosszúpályi 25 35 23,5 32 19 

 

1.3. A területen regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása ( kizárólag 

az elkövetés helye szerint ) 

 

Kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása: 

M E G N E V E Z É S : 2010. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2013. 

év 

2014. 

év 

- emberölés: 1 1 0 0 0 

- szándékos befejezett emberölés 1 1 0 0 0 

- emberölés kísérlete 0 0 0 0 2 

- testi sértés 23 20 14 15 20 

- súlyos testi sértés  20 19 10 12 15 

- halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0 

- kiskorú veszélyeztetése: 0 2 1 1 0 

- embercsempészés 0 0 0 0 0 

- garázdaság 6 9 6 6 13 

- önbíráskodás: 1 1 0 0 0 
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- visszaélés kábítószerrel 0 1 0 0 0 

- lopás: 78 139 74 96 55 

szgk lopás: 0 0 0 0 0 

ebből: zárt gépjármű feltörés 0 2 0 0 0 

Lakásbetörés 26 45 19 30 11 

- rablás: 3 1 1 2 1 

- kifosztás 1 0 0 0 1 

- zsarolás: 0 1 0 1 0 

- rongálás: 2 9 27 1 0 

- orgazdaság: 0 1 0 0 0 

- jármű önkényes elvétele: 0 0 0 1 0 

- 14 kiemelten kezelt bűncselekmény: 115 185 123 123 92 

 

A táblázat adatainak elemzése során láthatjuk, hogy a testi sértések és garázdaságok száma 

nőtt, míg a lopások száma / 40 %-kal /, azon belül a lakásbetörések száma jelentősen / 65 %-

kal / csökkent a korábbi évek adataihoz képest, amely igen jelentős javulás. 

 

A leggyakrabban még mindig a lakatlan ingatlanok, valamint a nyitva hagyott ajtók és 

ablakok miatt következnek be a bűncselekmények, tehát a sértetti közrehatás sem 

elhanyagolható.  

 

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül fontosabb bűncselekmények áttekintése. 

 

A településen a fentieken kívül jellemző bűncselekmény a zaklatás, amelyek jellemzően volt 

házastárs, vagy szomszédok közötti megromlott viszonyokra vezethetőek vissza. 

 

1.5. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést 

kiváltó bűncselekmények nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – 

nyilvános információk rövid összefoglalása. 

 

Az ENYÜBS adatok alapján 2014-ben lett lezárva a 2013-ban a Nyíl utcán történt 2 esemény, 

amely emberölési kísérlet miatt folyt a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányságon. 

 

A 2014-es év lakosság szempontjából leginkább felháborodást keltő cselekménysorozata, 

amely egy gyermekkorú személy által elkövetett lopás sorozat, amely szinte a település 

minden részét érintette, valamint a sértettek száma is elég magas. Az ügyben a jogszabályok 

által megengedett valamennyi lehetőséget megpróbáltuk kihasználni – gyámhivatal, 

ügyészség, csalássegítő szolgálat - a gyermek más országrészben vagy egy szigorúbb rezsimű 

intézetében való elhelyezésére, de ez még mindig csak folyamatban van, döntés nem született 

róla. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése ( az eljáró szerv szerinti adatok alapján ) 

 

2.1. Az ENYÜBS adatok alapján a nyomozások eredményességét pontosan megállapítani csak 

kapitánysági szinten lehetséges, így ezen adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 
Debreceni 

Rendőrkapitányság 

Nyomozáseredményessége 

36,3 % 64,4 % 33,2 % 47 % 60 % 
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A fenti adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a nyomozási eredményességi mutatók 

folyamatosan emelkedtek 2012- óta, a megyei eredményességhez hasonlóan. 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények eredményességi mutatója. 

 

Jellemzően a garázdaságok és testi sértések fordulnak elő a közterületen Hosszúpályiban, 

amelyek szinte mindegyikét azonnal fel is derítik a bűncselekmény helyszínére kiérkező 

rendőrök, és az elkövetőket előállítják a Rendőrőrsre. Az elmúlt évhez képest nőtt az ilyen 

bűncselekmények száma, amely leginkább az alkoholos befolyásoltság miatt felszínre került 

vélt és valós sérelmekre vezethetők vissza. 

 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok adatok. 

 

 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Hosszúpályi 5 16 5 16 13 

Felderítési mutató 75% 37,4 % 40% 12,5 % 12,5% 

 

Jelentős sikerként lehet értékelni, hogy a bűncselekmények száma mellett a tulajdon elleni 

szabálysértések száma is csökkent a 2013-as évhez képest. Ezek között szinte bolti lopás nem 

is fordul elő. A jellemző elkövetési formák a fa és terménylopás, internetes csalás – amelyek 

között több bűncselekmény lett az üzletszerűség miatt -. 

A tulajdon elleni szabálysértés mellett több esetben kellett eljárnunk valótlan bejelentés miatt 

is. 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 

 

 2013. év 2014. év 

Hosszúpályiban személyi     összes: 

 sérüléses balesetek száma  súlyos: 

                                           könnyű: 

                                           halálos: 

6  

1  

5 

1  

7  

2  

 5 

0  

 

A 2014-es év során a személyi sérüléses balesetek száma jelentősen nem változott, amely 

véleményem szerint a vezetési morálra vezethető vissza, hiszen még mindig előfordulnak 

agresszív és durva szabálysértők, akik bármikor okozhatnak közlekedési baleseteket, 

amelyeknél csak a szerencsén múlik a személyi sérülés bekövetkezése. A településen 

leginkább a 4808-as sz. út, amely az út minősége miatt is veszélyeket rejt magában. 

Az okozók között történt változás alapján a kerékpárosokra kell nagyobb figyelmet 

fordítanunk, hiszen  2013-ban 3 személygépkocsi, 1 tehergépkocsi, 2 gyalogos, míg 2014-ben 

2 személygépkocsi, 1 tehergépkocsi, 1 gyalogos és 2 kerékpáros. 

 

5. Az illegális migráció helyzete ( jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a 

visszaszorítás érdekében tett intézkedések ) 

 

A település nem érintett jelentősen az illegális migráció vonatkozásában, bár 2014-ben is 

történt elfogás ebben a témakörben. Az illegális migráció inkább a szomszédos település 

Pocsaj és környékére jellemző. A mélységi ellenőrzések tartása során leginkább a zárt 

kocsiszekrényű tehergépkocsik ellenőrzése a fő feladat. Ebben a Létavértesi Határrendészeti 

Kirendeltséggel is folyamatos az együttműködésünk. 
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II. 

 

A megyei rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében megtett 

intézkedések, és az azzal kapcsolatos feladatok. 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegen forgalmi területek biztonsága. 

 

2014-ben a közterületeken való jelenlétünk a mellékelt táblázat alapján jelentősen 

megemelkedett, amely az előbbiekben elemzett bűnügyi helyzet javulását is eredményezte 

2013-ban 1994 fő 14023 órában, 2014-ben ez az adat már 2635 fő 21170 órára emelkedett. 

 

A közterületeken belül az italmérők és otthonukban erősen italozó életmódot folytató 

állampolgárok lakókörnyezetében fordultak elő testi sértések és garázdaságok, amelyek 

megelőzése az italmérők gyakoribb ellenőrzésével visszaszorítható, amelyet folyamatosan 

ellenőrzünk is, de a lakóingatlanokban időszakosan előforduló családi ünneplésnek induló és 

bűncselekménybe torkolló eseményeknél szinte megelőzhetetlen.  

Hosszúpályi vonatkozásában kiemelt idegenforgalmi területről nem tudunk beszámolni. 

 

 

2. A közrendvédelmi szolgálat teljesítés gyakorlata / a tett intézkedések száma, azok 

eredményei ) a készenléti rendőrség , megerősítő erőként történő szolgálat 

ellátására vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések, azok körének 

megjelölése.  

 

A Hosszúpályi Rendőrőrs vonatkozásában a települést érintő adatokat a mellékelt táblázat 

tartalmazza. 

2014-ben már külön településre lebontva is megfigyelhetjük a rendőri intézkedések 

alakulását.  

 

A kiemelt intézkedési kategóriákon belül ugyan csökkent az elfogások száma 2013: 64, 2014: 

38, de a bűncselekmények száma is jelentősen csökkent. 

Az előállítások száma viszont jelentősen nőtt, 2013: 426, 2014-ben 565, valamint ennél is 

nagyobb mértékben nőtt a biztonsági intézkedések száma 2013: 261, 2014-ben 341. 

Az elrendelt és végrehajtott elővezetések száma és sikeressége, a korábbiak többszörösére 

nőtt, 2013-ban 97/52 fő, 2014-ben 270/177 fő. Az elmúlt időszakban jelentősen 

megemelkedett a helyszíni bírságok meg nem fizetése miatti elővezetések száma, amely ezt a 

mutatót eredményezte. 

 

A szabálysértési feljelentések száma jelentősen nőtt, míg a helyszíni bírságok száma hasonló 

mértékben csökkent, mivel egyre többen nem hajlandóak a bírságot elfogadni a helyszínen.  

Szabálysértési feljelentés 2013: 801, 2014-ben 999 feljelentés keletkezett, míg helyszíni 

bírság 2013: 1835, 2014-ben 1672 került kiszabásra, bár az összeg a csökkenő darabszám 

ellenére is növekedett. 

 

Hatósági jelzést bevonásunk 2013: 6, 2014-ben 3, míg vezetői engedély bevonására 2013: 2, 

2014: 8 esetben történt.  
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3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító „19/24” program 

végrehajtásának tapasztalatai. 

 

A 2013-ban indult első körben 5/24 program – 5 megy 24 órás lefedettsége rendőri jelenlét 

szempontjából - , amelyet 2014-ben kiszélesítettek 19/24 programra, tehát az egész ország 

területére. Már a bővítés is azért történt, mivel a korábbi 5/24 akció sikereit látva az Országos 

Rendőrfőkapitány Úr javaslatára a Belügyminiszter Úr ezt az egész országra kiterjesztette. 

 

A településeink közül Hosszúpályi is érintett volt a program bevezetésekor, így a Készenléti 

Rendőrség jellemzően Győri Osztályától, esetenként Budapesti Osztályától 6 fő folyamatosan 

a területre volt vezényelve, akik 2 fővel folyamatosan szolgálatot láttak el, megerősítve a 

helyi rendőri szervet. Ezt mind a település vezetői, mind az állampolgárok pozitívan fogadtak. 

A közterületi jelenlét jelentősen emelkedett ez által, amely mellé még a rendőrőrs részére 

biztosított havi 600-1.000 óra közötti túlszolgálatot is hozzászámolunk, akkor ez 

megduplázódott a közterületen eltöltött órák száma. A bűnügyi eredményekről az előző 

pontban már bővebben beszámoltam.   

 

4. A rendezvénybiztosítások 

 

Hosszúpályiban az elmúlt évekhez hasonlóan csak az augusztus elején lévő Falunapi 

rendezvény biztosítása jelentkezett biztosítási feladatként, amelyet 24 fővel oldottunk meg 

eseménymentesen. Az elmúlt években rendkívüli esemény ezeken a rendezvényeken nem 

történt.  

 

5. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok ( különösen a települések védelme érdekében tett 

intézkedések ). 

 

A településeinken ilyen probléma nem merült fel. 

 

6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttség és tevékenységük értékelése 

 

A Hosszúpályi Rendőrőrs körzeti megbízotti létszáma évek óta 7 fő, amely folyamatosan 

feltöltött állapotban van. Hosszúpályiban 2 fő Deczki Tamás r. ftőrm. és Peni Krisztián r. 

ftőrm. tölti be ezt a beosztást, véleményem szerint jó színvonalon. A körzeti megbízottak 

telefonnal is rendelkeznek, amelyen folyamatosan elérhetőek, továbbá az önkormányzat és 

intézményekkel is folyamatos a kapcsolattartás.  

 

Jelenleg csak szabálysértési ügyekben tevékenykednek, mivel az alacsony bűnügyi szám a 

vétségi ügyekben való tevékenykedést nem indokolja. Közös szolgálatokat látnak el a 

polgárőrökkel, erdésszel, vadászokkal, amelyek terén a 2015-ben még nagyobb hangsúlyt 

fogunk fektetni.    

 

7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenységirányítási központ működése. 

 

A Hosszúpályi Rendőrőrsön az ESR / egységes segélyhívó rendszer / rendszer bevezetéséhez 

kötődően a Megyei Rendőr-főkapitányságok Ügyeletét átalakították Tevékenységirányítási 

Központokká, amelynek keretében a Hosszúpályi Rendőrőrsön is 6 fő szolgálatparancsnok 

került kinevezésre, akik irányítják a Tevékenységirányítási Központok és állampolgárok 

jelzései alapján a szolgálati tevékenységeket. 
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8. Az igazgatásrendészeti tevékenység ( szabálysértési eljárások ) 

 

A területünkön igazgatásrendészeti jellegű tevékenység kapcsán leginkább a szabálysértési 

feljelentések elkészítése miatt adódik feladatunk, valamint a lőfegyverek engedélyeztetése 

során a fegyvertároló ellenőrzések és vadászati ellenőrzések jelentenek konkrét feladatot a 

számunkra.  Ezt a tevékenységet az Igazgatásrendészeti Osztállyal együttműködve 

maradéktalanul megoldunk. 

 

9. A bűn és baleset megelőzés 

 

A településen is mind a többi településünkön kiemelten az általános iskolával, de akár civil 

szervezetekkel is kapcsolatot tartunk a bűn és balesetvédelem terén. Évente 2-3 alkalommal 

kerül sor ilyen tevékenységre, amelyet előre egyeztetünk egymással. A felkérésekre minden 

esetben azonnal reagálunk, és azokat tervezetten végrehajtjuk a megjelölt témák alapján. Ebbe 

a tevékenységbe a Debreceni Kapitányság bűnmegelőző tevékenységére kijelölt előadóját is 

bevontuk már. 

 

10. Együttműködés 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatával és képviselő-testületével való kapcsolatunkat 

folyamatosnak és kiválónak ítélem, hiszen a rendőrőrs parancsnoka és az önkormányzati 

vezetőkkel a település vonatkozásában az egyeztetések rendszeresek és problémamegoldóak. 

A probléma felmerülését követően, pedig azonnal megtörténnek és a megoldásokat is 

általában kidolgozzuk. A testületi üléseken továbbra is állandó meghívott az Őrsparancsnok. 

Az Őrs épületének állagmegóvása érdekében, pedig jelentős segítséget kaptunk irányukból, 

amit ezúton is megköszönünk. 

 

Az általános iskolákban esetenként tartottunk közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési elő-

adásokat, amelyeket reméljük a jövőben is működhetnek, javítva a jövő nemzedékének a 

KRESZ és az élet egyéb területén hasznosítható ismereteit. Ezek mellet azonban legalább 

olyan fontos, hogy az Igazgató Úr, vagy a tantestület jelzése esetén azonnal reagálva a 

problémára megelőzünk sok olyan esetleges eseményt, amely később jóval nagyobb 

problémákat generálhatna. 

 

A Családsegítő szolgálattal is folyamatos a kapcsolat, hiszen a területünkön a legtöbb nehéz 

körülmények között nevelkedő gyermek, akik között több már bűncselekmények során is 

érintett a településen él, vagy ide szökik haza az intézeti elhelyezése után folyamatosan, 

állandó feladatot adva az Őrs kollégáinak. Sajnos a korábban leírt problémás gyermekkel 

kapcsolatban ők is tehetetlenek, mivel a családi környezetéből már kiemelésre került, de a 

számára kijelölt intézetben szinte csak perceket, vagy maximum órákat tartózkodik. 

 

A rendőrség stratégiai partnereként a Hosszúpályi Polgárőrséggel való együttműködésünket 

korrekt és kiegyensúlyozottnak tekintem, amelyben egy a Belügyminisztérium 100x100, majd 

250x250 programjában közösen vesztünk részt. A település rendezvényein is korrekt 

létszámban vannak jelen.  
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III. 

 

Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra. 

 

Az értékelt időszak megállapításaiból következik, hogy a bűnügyi és közrendvédelmi 

eredményeink megtartása lehet a minimális célkitűzés, amely igen komoly kihívásokat rejt 

magában a 2014-es igen komoly közterületi jelenlét miatt. 

 

A jelenlegi és utóbbi időszakok folyamatos 30-40 db bűnügy környéki számai alapján a 

nyomozók minőségi tevékenységét is magában rejtheti, valamint a közterületre való 

gyakoribb vezénylését teszi indokolttá. A közterületeken beszerzett információk a 

felderítéseink számát fokozhatják. 

 

2015. évi célkitűzéseink: 

 

 A folyamatos lehetőségeink szerinti legnagyobb mértékű közterületi rendőri 

lefedettség biztosítása. 

 A közterületen töltött órák lehetőség szerinti maximalizálása, az állampolgárokat 

irritáló durva szabálysértések kiszűrése. 

 A balesetek számának legalább szinten tartása, a közlekedési morál javítása, a 

gyermekek szabálykövetésre való szoktatása, amely az általános iskolával közös 

feladat. 

 Az ellenőrzések során a közúti forgalomban résztvevők közül több vezető ellenőrzése 

és ittas vezető kiszűrése. 

 Ismeretlen tettes ellen indult eljárások felderítési eredményességének, valamint a 

nyomozati eredményességnek megtartása, a körzeti megbízottak bűnügyi 

információáramlásban való fokozottabb részvétele, információk beszerzése, 

 Az ismerté vált bűncselekmények számának szinten tartása, esetleges tovább 

csökkentése. 

 A garázdaságok és testi sértések, azon belül a súlyos testi sértések számának 

visszaszorítása. 

 A lopások és betöréses lopások számának szinten tartása, felderítési 

eredményességünk javítása. 

 A közterületi jelenlét fokozásával az állampolgárok biztonságérzetének további 

javítása, a rendőrség irányában a közbizalom erősítése. 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 

tevékenysége 2014. évben kiegyensúlyozottan és jó színvonalon hajtotta végre a feladatait. 

Hosszúpályi bűnügyi, köz- és közlekedésbiztonsági helyzetének alakulása – mind a szakmai, 

mind pedig a lakossági – elvárásoknak és az országos jellemzőket figyelembe véve jónak 

ítélhető. 

 

 

Hosszúpályi, 2015. március 27.  

 

 

 

         Tollas Vince r. alez. 

             őrsparancsnok 
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1. táblázat a Hosszúpályi Rendőrőrs elmúlt 5 éves közrendvédelmi mutatóiról 

 

Megnevezés 2010. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2013. 

év 

2014. 

év 

2014. 

Hosszúpályi 

Elfogott személyek száma: 34 36 39 64 38 30 

- bcs. elkövetése miatt:  21 22 25 48 27 22 

- körözés alapján: 12 14 14 16 10 5 

- egyéb ok miatt 1 0 0 0 1 3 

Előállított személyek száma:  195 236 219 426 565 475 

Biztonsági intézkedések száma: 145 129 172 261 341 149 

Elrendelt elővezetések: 128 70 90 87 270 171 

- végrehajtott 68 36 52 52 177 161 

Alkoholszondás ellenőrzések 

száma 

1140 1302 1856 2012 2071 692 

- pozitív 178 94 21 29 35  

Helyszínen elvett hatósági 

jelzések: 

1 12 6 6 3  

Helyszínen elvett vezetői 

engedélyek: 

23 9 1 2 8  

Helyszíni bírságolások száma: 884 967 1140 1835 1672 1186 

- gyalogos 145 336 343 712 585  

- járművezető 718 563 689 984 862  

- egyéb 21 68 108 139 225  

Kiszabott bírság összege /ezer/: 5.269 5.149 10.987 15.360 17.713 13.612. 

Bírság átlaga: 5.960 5.325 9.638 8.370 10.594 11.477 

Büntető feljelentések száma: 22 23 25 28 22 3 

Szabálysértési feljelentések 

száma: 

488 345 314 801 999 533 

- közlekedési szabálysértés 371 246 224 503 563  

- tulajdon elleni szabálysértés 13 29 38 50 31  

- egyéb szabálysértés 104 70 52 248 405  

Közterületi órák száma: 11709 11766 12840 14023 21170  
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Intézkedési mutatók         

        

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 2010 2011 2012 2013 2014 
Változás 

2013-2014 

Dinamika 

2013-2014 

Elfogások száma 34 36 39 64 38 -26 -40,63% 

Előállítások száma 195 236 219 426 565 139 32,63% 

Biztonsági intézkedések száma 145 129 172 261 341 80 30,65% 

Elrendelt elővezetések száma 128 70 90 97 270 173 178,35% 

Szabálysértési feljelentések száma 488 345 314 801 999 198 24,72% 

Büntető feljelentések száma 22 23 25 28 22 -6 -21,43% 

Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő) 884 967 1140 1835 1672 -163 -8,88% 

Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma(eset) 178 94 21 29 35 6 20,69% 

          

Rendezvénybiztosítás, fokozott ellenőrzések, szolgálatellátás  

        

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 2010 2011 2012 2013 2014 
Változás 

2013-2014 

Dinamika 

2013-2014 

Gytv. rendezvénybiztosítás (eset) 0 0 0 0 0 0  0 

Gytv. rendezvény biztosításában résztvevő erő (fő) 0 0 0 0 0  0  0  

Gytv. rendezvény biztosítása során tett intézkedések száma 0 0 0 0 0  0 0  

Sportrendezvény biztosítás (eset) 0 0 0 0 0 0   0 

Sportrendezvény biztosításában résztvevő erő (fő) 0 0 0 0 0  0  0 

Sportrendezvény biztosítása során tett intézkedések száma 0 0 0 0 0  0 0  

Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzések (eset)              

Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzésekben résztvevő erő (fő)               

Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzések során tett intézkedések 

száma 
              

Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések (eset)               

Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzésekben résztvevő 

erő (fő) 
              

Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések során tett 

intézkedések száma 
              

Közterületi szolgálati létszám (fő) 1780 1795 1915 1994 2635 641 32,15 

Közterületi szolgálati óraszám (óra) 11709 11766 12840 14023 21170 7147 50,97 

Egy főre jutó közterületi óraszám (óra/fő)               

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma               

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%)               
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Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az öt település részvételével működő konzorcium által kiírt legutóbbi ajánlati felhívásra 

ismételten nem érkezett jelentkező. Ennek megfelelően az eljárás eredménytelenül zárult.  

 

A 2015. április 7. napján megtartott konzorciumi ülésen a részt vevő önkormányzatok 

megerősítették azon szándékukat, hogy továbbra is közösen keresnek közszolgáltatót a 

hulladékszállítási feladatok ellátására.  

 

Az ülésen döntés született az új ajánlati felhívás szövegéről, mely néhány minimális 

könnyítést tartalmaz az előzőekhez képest abból a célból, hogy ezáltal is növeljük annak 

esélyét, hogy akad jelentkező a szolgáltatásra. 

 

 

 

… / 2 0 1 5 . ( I V . 3 0 . )  h a t á r o z a t  

Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátása keretében lezárult 
pályázati eljárás eredménytelenségének megállapításáról, új pályázati felhívás 
elfogadásáról 

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 76.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 
megállapítja, hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 
Hosszúpályi, Sáránd, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási 
területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában 2015. február 25. 
napján indított eljárás eredménytelenül zárult. 

2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata fenn kívánja tartani a konzorciumot 
további eljárás lefolytatása érdekében, 

3) kéri új közbeszerzési eljárás megindítását a konzorcium kötelékén belül, jelen 
határozat mellékletét képező ajánlati felhívás alapján, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az Önkormányzat képviseletére az eljárásban. 

 

 

    Felelős:  Berényi András polgármester 
     Határidő: értelemszerűen 
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9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mikepércs Községi Önkormányzat (4271 Mikepércs, Kossuth 

utca 1.) 

 

Ajánlatkérő az alábbi ajánlatkérők nevében végezte a beszerzést: 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.) 

Hajdúbagos Községi Önkormányzat (4273 Hajdúbagos, Nagy utca 101.)  

Létavértes Városi Önkormányzat (4281 Létavértes, Kossuth utca 4.) 

Kokad Községi Önkormányzat (4284 Kokad, Kossuth utca 60.) 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

 

A közbeszerzés tárgya: „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 

Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén 

közszolgáltatási szerződés keretén belül” 

 

A közbeszerzés mennyisége:  

Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések tekintetében a 

feladatok összegezése: 

 

Közszolgáltatás keretei között ellátandó feladatok: 

A Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet 

határozni, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy 

értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét. 

Az alábbi adatok ennek tekintetében kerülnek megadásra. 

 

A települési szilárd hulladékot a belterületen és külterületi lakott helyekről heti egyszeri 

alkalommal kell elszállítani. 

 

A települési szilárd hulladék együttes várható éves mennyisége: 4868 tonna + 25%. 

 

Közszolgáltató köteles évente 1 (egy) alkalommal a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti 

lakossági lomtalanítás megszervezésére és végrehajtására, házhozmenő jelleggel, amely 

költséget a hulladékkezelési közszolgáltatási díjnak tartalmaznia kell. A lomtalanítást 

tavasszal (március-május) vagy ősszel (szeptember-november) kell elvégezni az 

önkormányzatokkal előre egyeztetett időpontokban. 

 

Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani: 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. 

rendeletnek történő megfelelést, 

- a jelenleg használt szabványos rendszeresített (120, 240,1100 literes) gyűjtőedényzet általi 

elszállítást, amennyiben a szolgáltatás a jelenlegi gyűjtőedényzet felhasználásával nem 

megoldható, abban az esetben biztosítani kell azok díj nélküli cseréjét, illetőleg a szolgáltatást 

igénybe vevőknek fel nem róható okból szükségessé váló pótlását, cseréjét. 
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a.) Mikepércs 

Mikepércs Debrecen központjától 4 km-re délre a 47-es főút mellett fekvő község. Debrecen 

közelsége meghatározó. Mikepércs, Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található. A 

településen áthaladó 47-es főút hatalmas forgalmat bonyolít le. 

Érintett ingatlanok száma: 1450 

lakosság száma: 4469 

Úthálózata: 46.39 km, ebből pormentesített úthálózat hossza: 29 %. 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1100 tonna/év 

Szelektív hulladékszigetek: 

Meglévő szigetek: 

1) Nagyváradi utca - József Attila utca találkozása 

2) Orosz István utca - COOP Áruház előtt 

3) Rákóczi utca - Irinyi utca találkozása 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 3 db 

gyűjtőszigetek összetétele: 

- 3 db gyűjtősziget összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 2 db 1100 literes edény a 

PET palacknak, 1 db 1100 literes edény az üvegnek. 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

Edények: 

Lakossági: 120 literes 1214 db 

Ürítés: heti egyszer 

Vállalkozások: 120 literes 24 db, 240 literes 4 db, 1100 literes 8 db. 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények: 120 literes 22 db; 1100 literes 4 db 

Ürítés: heti egyszer 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények 

rendelkeznek. 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj 

ellentételezésével a gyűjtőedényt. 

 

b.) Hosszúpályi 

Lakosainak száma 5741 fő. 

Hosszúpályi nagyközségi rangú település Hajdú-Bihar megye, Derecske-Létavértesi 

kistérségében. 

Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől 18 km-re délkeletre, Hajdúbagos és Monostorpályi 

között fekvő település. Közúton elérhető a 47-es útról Sárándnál letérve. 

Érintett ingatlanok száma: 1850 

Úthálózata: 36,2 km, ebből pormentesített úthálózat hossza: 55 %. 

Egy nyomon járható útszakasz hossza 8 km. 

Speciális járművet igénylő megközelítésű útszakasz: nincs 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1.366 tonna/év 

- lakossági lomtalanítás: 2,6 tonna/év 

- a begyűjtött szelektív hulladék: papír 6,2 tonna/év, üveg 9,3 tonna/év, PET 5,9 tonna/év 

A közszolgáltatási szerződés kiterjed Hosszúpályi Messzelátó-Sóstó elnevezésű településrésze 

is. 
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Szelektív gyűjtőszigetek száma: 6 db gyűjtőszigetek összetétele összesen: 11 db 1100 literes 

edény a papírnak, 14 db 1100 literes edény a PET palacknak, 7 db 1100 literes edény az 

üvegnek, 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése kilencnaponta. 

Szelektív gyűjtőszigetek helye: 

1. Petőfi köz 3. sz. (Polgármesteri Hivatal közelében) 

2. Debreceni u. 2. sz. 

3. Bajcsy-Zy. u. 10. sz. 

4. Kossuth u. 37. sz (Alaszka Diszkont előtt) 

5. Földvár, Zöldfa utcákat összekötő szakasz 

6. Bagosi u. 72-74. sz. (Mini ABC előtt) 

Edények: 

Lakossági: 120 literes 1742 db 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények, egyéb vállalkozások: 120 literes 28 db; 240 literes 5 db, 1100 literes 3 db 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, vállalkozások és az 

intézmények rendelkeznek. 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj 

ellentételezésével a gyűjtőedényt. 

 

c.) Hajdúbagos 

Lakosainak száma 1966 fő. 

Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől délkeletre, Sáránd, Konyár és Hosszúpályi 

szomszédságában fekvő település. 

Közúton elérhető a 47-es útról Sárándnál letérve. Hajdúbagos Község is a Derecske-

Létavértesi kistérséghez tartozik. 

Érintett ingatlanok száma: 760 

Úthálózata: 17,4 km, ebből pormentesített úthálózat hossza: 85 %. 

Egy nyomon járható útszakasz hossza 2,4 km. 

Speciális járművet igénylő megközelítésű útszakasz: nincs 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 516 tonna/év 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 2 db 

gyűjtőszigetek összetétele/gyűjtősziget: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 1 db 1100 literes 

edény a PET palacknak, 1 db 1100 literes edény az üvegnek. 

Szelektív gyűjtőszigetek helye: 

Meglévő: 

1. Petőfi Sándor-Nagy utca sarok: 3 db edényzet (üveg-papír-műanyag) 

2. Iskola utca: 3 db edényzet (üveg-papír-műanyag) 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése kéthetente egyszer. 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

Edények: 

120 literes 680 db 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények: 120 literes 15 db, 240 literes 8 db, 1100 literes 1 db 

Ürítés: heti egyszer 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények, 

rendelkeznek. 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj 

ellentételezésével a gyűjtőedényt 
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d.) Kokad 

Kokad Debrecen központjától 35 km-re délre fekvő község. Létavértes közelsége 

meghatározó. 

Kokad, Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található. 

Érintett ingatlanok száma: 196 db 

lakosság száma: 669 fő 

Úthálózata: 6 km, ebből pormentesített úthálózat hossza: 80%. 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 140 tonna/év 

Szelektív hulladékszigetek: 

Meglévő szigetek: 

1) Kokad, Rákóczi u. 24. 

2) Kokad, Kossuth u. 53. 

3) Kokad, Kossuth u. 69. 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 3 db 

gyűjtőszigetek összetétele: 

- 3 db gyűjtősziget (már meglévő) összetétele: 2 db 1100 literes edény a papírnak, 1 db 1100 

literes 

edény a PET palacknak, 1 db 1100 literes edény az üvegnek. 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer. 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

Edények: 

Lakossági: 120 literes 196 db 

Ürítés: heti egyszer 

Vállalkozások: 120 literes 4 db, 240 literes 1 db, 1100 literes 1 db. 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények: 120 literes 3 db; 240 literes 0 db, 1100 literes 0 db 

Ürítés: heti egyszer 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények 

rendelkeznek. 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj 

ellentételezésével a gyűjtőedényt. 

 

e.) Létavértes 

Létavértes Debrecen központjától 30 km-re fekvő város. Debrecen közelsége meghatározó. 

Létavértes, Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található. 

Érintett ingatlanok száma: 2274 db 

lakosság száma: 7097 fő 

Úthálózata: 47,872. km ebből pormentesített úthálózat hossza: 90 %. 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1746 tonna/év 

Szelektív hulladékszigetek: 

Meglévő szigetek: 

1) Létavértes, Szél u. ABC 

2) Létavértes, Baross u. ABC 

3) Létavértes, Kossuth- Nap u. sarok parkoló 

4) Létavértes, Nagyváradi u.-Árpád térnél 

5) Létavértes, Árpád-Petőfi u. sarok 

6) Létavértes, Gyár u. (piac mellett) 
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7) Létavértes, Kassai u. ABC melletti parkoló 

8) Létavértes, Kassai u. Rákóczi u. sarok ABC 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 8 db 

gyűjtőszigetek összetétele: 

- 8 db gyűjtősziget (már meglévő) összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 2 db 1100 

literes edény a PET palacknak, 1 db 1100 literes edény az üvegnek. 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer. 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

Edények: 

Lakossági: 120 literes 2205 db 

Ürítés: heti egyszer 

Vállalkozások: 120 literes 42 db, 240 literes 24 db, 1100 literes 2 db, 770 literes 3 db. 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények: 120 literes 102 db; 240 literes 18 db, 1100 literes 11 db 

Ürítés: heti egyszer 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények 

rendelkeznek. 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj 

ellentételezésével a gyűjtőedényt. 

 

3. A választott eljárás fajtája: a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:  

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja:  

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: Az eljárást megindító felhívás 2015. február 25. napján 

jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 2605/2015 iktatószámon.  

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 

fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra: A Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint eredménytelen az 

eljárás, ha nem nyújtottak be ajánlatot. 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 0 db 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 

részenként):  

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat- 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása: 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 

és ajánlata kiválasztásának indokai: 
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b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. április 7. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja:  

18.* Az összegezés módosításának indoka: 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: 

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

21. * Az összegezés javításának indoka: 

22. * Az összegezés javításának időpontja: 

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 

24.* Egyéb információk: 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 

legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció előírásai szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a 

továbbiakban Kbt./ rendelkezései alapján és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes 

figyelembevételével készítsék el. 

 

AZ AJÁNLATTÉTEL FORMÁJA 

 

1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar  

 

2./ Az ajánlat formája és aláírása: 

 

Az ajánlattevőnek a Kbt., az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

 

2.1./ Az ajánlatok benyújtása 

Az ajánlatot írásban és zártan,  

a) közvetlenül munkanapokon 9:00 óra és 16:00 óra között (az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 10:00 óráig) vagy 

b) postai úton 

kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címre: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

(4028 Debrecen, Ajtó utca 25.) 

 
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat postai úton történő megküldése 

esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie az előírt helyre és a címzett 

saját kezéhez. A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, 

roncsolódásból eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.  

 

Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai 

küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az 

Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön 

benyújtásra. Az Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat 

tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek. 
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2.2./ Formai követelmények 

 

Az ajánlattevőnek 1 eredeti és 1 digitális példányban (teljesen kész eredeti ajánlat 

beszkennelve CD/DVD adathordozón) kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania az ajánlati 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 

azaz: 

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 

részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 

része a matricán legyen; 

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, 

de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 

gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 

aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

 

A csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: 

 

 

Ajánlat 

„Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 

Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések 

közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 

belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

A boríték az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel. 
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A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt 

felelősség nem terheli. 

 

Az egyes példányok eltérése esetén az „eredeti” felirattal jelölt példányban foglaltakat kell 

figyelembe venni. 

 

Az egyes példányok akkor minősülnek „roncsolás nélkül szétbonthatatlannak” ha belőlük 

lapot kivenni, cserélni, hozzátenni csak látható fizikai sérülés útján lehet.  

 

Az ajánlatok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az 

óvja valamennyi példányt, azokat csak a csomagolás fizikai sérülése árán lehessen a 

csomagból kivenni. 

 

Az ajánlat összeállítása, a benne szereplő nyilatkozatok, dokumentumok sorrendje egyezzen 

meg a dokumentáció 3./ pontjában feltüntetett sorrenddel. 

 

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által 

tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy 

személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. 

 

2.3./ Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, 

úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, 

magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

 

Az IRATMINTÁK részben szereplő dokumentumokat értelemszerűen kitöltve kell a megadott 

formátumban az ajánlathoz csatolni. 

 

2.4./ Az ajánlatok felbontása: 

 

2.4.1./ Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 

esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 

lehetnek jelen. /Kbt. 62. § (2) bekezdés/ 

 

2.4.2./ A késedelmesen vagy felbontottan beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 30. § (2) bekezdés] öt évig megőrzi. Ha a 

közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, Ajánlatkérő az iratokat annak - 
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bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt 

évig megőrzi. 

 

3./ Az ajánlat kötelező tartalma: 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie a dokumentációban 

meghatározott tartalmi követelményekre is.  

 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) felhívásban, a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattételi felhívásban előírtaknak 

megfelelően az ajánlatkérő megítéli az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

vagy alkalmatlanságát. Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és 

hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényes ajánlatokat az 

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, 

valamint a Kbt. 71-73. §-okban foglaltakra tekintettel értékeli. (Kbt. 63. § (1)-(4) bekezdés) 

 

3.1./ Tartalomjegyzék 

 

3.2./ Felolvasólap  

 

3.3./ A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az 

ajánlatban írásban csak nyilatkoznia kell, valamint az Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) 

pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot 

benyújtania.  

  

Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az 

ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban 

előírt kizáró okok hatálya alá (Kbt. 56. § (1) bekezdésben, a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésben foglaltak vonatkozásában 2. számú iratminta), valamint a Kbt. 56. § 

(1) bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában 

foglaltak szerint kell igazolnia. (3. számú iratminta).  
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Amennyiben ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén és van tényleges tulajdonos a 

társaságban, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló 

törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 

lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot is szükséges benyújtani. 

 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia.  

 

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 

benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról. (4. számú iratminta) 

  

3.4./  A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolása az 

alábbi dokumentumokkal: 

 

P/1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek be kell nyújtani a 

cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya 

(települési kommunális (szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) szerinti - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevételről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak.  

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 14. § (3) bekezdés szerint, ha az ajánlattevő a P/1. szerinti irattal (árbevételről szóló 

nyilatkozat) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 

beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 

ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 

igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat 
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benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő 

által elfogadott módjáról. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik.  

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került, vagy 

b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 

eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 

rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához 

felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 

megtérítéséért. 

 

3.5./ A szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolása az 

alábbi dokumentumokkal: 
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M/1. alkalmassági feltétel igazolása az alábbiak szerint:  

M/1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet 

igazolni.  

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő 

adatokat: a teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az 

ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e.  

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 16. § (6) bekezdésének megfelelően, a 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, 

ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó 

referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett 

munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 

igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 

ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a 

teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást 

benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 

18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 

18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 

alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 

jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett 

gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők 

hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az 

ajánlatkérő a 15. § (3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett 
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M/2. alkalmassági feltétel igazolása az alábbiak szerint  

M/2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek a szerződés 

teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése 

esetén - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az 

alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra 

tekintettel lehet megítélni – igazolható a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. 

 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amely tartalmazza a teljesítéshez 

rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását az arra 

vonatkozó kifejezett nyilatkozattal együtt, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz 

az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely 

az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A 

teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség 

leírását olyan részletezettséggel kell bemutatni, hogy az alkalmassági feltételnek való 

megfelelés megállapítható legyen, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a gépjárművek a 

szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. 

 

A saját tulajdonú eszközök rendelkezésre állását az ajánlattevő eredeti nyilatkozatával kell 

igazolnia, valamint csatolni kell továbbá a forgalmi engedély másolatát és az eszközök 

igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát, amelyben egyértelműen meg kell 

jelölni (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.  

 

A nem saját tulajdonban levő eszközök rendelkezésre állását az előírt eszközökre vonatkozó, 

erről szóló és a teljesítési határidő lejártáig terjedő bérleti/használati szándéknyilatkozattal, 

előszerződéssel vagy már meglévő bérleti szerződés másolati példányának csatolásával kell 

igazolnia 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
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követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik.  

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon 

vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 

felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a 

szerződés teljesítése során. 

 

3.6./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő valamint az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő alábbi okmányainak másolati 

példányát: 

- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében 

aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály 

azt az adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített 

aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi, 

- amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az eljárást 

megindító felhívás feladása időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű 

másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot (pl: egyéni vállalkozó esetében egyéni 

vállalkozói igazolvány, költségvetési szerv esetében alapító okirat stb.). 

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. 

- 
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Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy 

csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba 

foglalt meghatalmazást. 

 

3.7./ Közös ajánlattétel esetében az ajánlattevők közötti megállapodás, amely tartalmazza a 

feladatmegosztást és annak százalékos megosztását valamint azt, hogy a szerződés 

megkötésére, illetve harmadik személy és az ajánlatkérő felé történő képviseletre az 

ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért 

egyetemleges felelősséget vállalnak. 

 

3.8./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 

3.9./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e.  

 

3.10./ Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni,  

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 

százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 

működni.  

 

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában tett nyilatkozat nemleges tartalom 

esetén is csatolandó. 

 

3.11./ A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 

szóló 317/2013. (VIII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevő az 

ajánltában nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett 

gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.  
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3.12./ Ajánlattevőnek csatolnia kell az igénybe venni kívánt hulladékkezelő központ, vagy 

hulladékártalmatlanító lerakó hatályos engedélyeinek másolatát és a szolgáltatás 

időtartalmára vonatkozó, kötelező érvényű befogadó nyilatkozatot. 

 

3.13./ Ajánlattevőnek csatolnia kell az egyes településekre megajánlatott egységár összegét 

tartalmazó szakmai ajánlatot. 

 

4./ Az elbírálás módszere 

 

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlati árat településekre lebontva kell megadnia.  

 

Ajánlattevő a felolvasólapon a számított ajánlati árat köteles szerepeltetni. A számított 

ajánlati ár képzése az alábbiak szerint történik:  

 

Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
a 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
b 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
c 

Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
d 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
e 

Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
f 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
g 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
h 

Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
i 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
j 

Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
k 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
l 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
m 
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Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
n 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
o 

 

 

Ebben az esetben: 

 

Számtani átlag hulladékkezelési díj/hónap 120 

literes gyűjtőedény ahol az X a 120 literes 

gyűjtőedény számtani átlaga 

 

a + b + c + d + e   

_________ = X 
5 

 
  

 

Számtani átlag hulladékkezelési díj/hónap 240 

literes gyűjtőedény ahol az Y a 240 literes 

gyűjtőedény számtani átlaga 

 

f + g + h + i + j   

_________ = Y 
5 

 
  

 

Számtani átlag hulladékkezelési díj/hónap 1100 

literes gyűjtőedény ahol a Z a 1100 literes 

gyűjtőedény számtani átlaga 

 

k + l + m + n + o   

_________ = Z 
5 

 
  

 

Számított ajánlati ár 

 

(X x 60) + (Y x 30) + (Z x 10)  
_________ 

100 

 
 

 

5./ A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja:  

 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás tartása nélkül bírálja el.  

 

6./ A hiánypótlásról: 

 

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét a Kbt. 67. §-ának megfelelően.  
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A hiánypótlásra vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése 

mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a 

határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 

 

A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni 

is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a 

dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a Kbt. 26. § nem 

megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő 

közös ajánlattevőnek minősíthető. 

 

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra megjelölt határidő van 

folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem 

hívta fel hiánypótlásra. (önkéntes hiánypótlás) 

 

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi 

hiánypótlások során már nem pótolhatók. 

 

A hiánypótlás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 

adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

 

A fentiektől eltérően a hiánypótlás során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem 

jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 

annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az 

értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás a fentiekben valamint a Kbt. 67. 

§ (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. 67. § (3) vagy (7) bekezdés 

rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem az előírt 

határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet 

figyelembe venni az elbírálás során. 

 

A hiánypótlás formájára jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeket kell 

alkalmazni. 
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7./ A felvilágosítás kérésről  

 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. 

 

A felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű 

értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a 

határidőt. 

 

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan 

felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás 

kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. 

 

A felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 

adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

 

A fentiektől eltérően a felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan 

nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat 

vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az 

értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a felvilágosítás megadása a Kbt. 67. § (3) és 

(7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. 67. § (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek 

megsértése esetén, vagy ha a felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben 

teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) 

lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 

8./ A számítási hiba korrigálásáról 

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére 

kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés 
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tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki 

az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot.  

 

A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 

    

9./ Az indokolás kéréséről 

 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 

figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra 

vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 

 

Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a 

közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést 

megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell 

figyelemmel lenni.  

 

Köteles az ajánlatkérő indokolást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt  

ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló - az 

ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - 

anyagi fedezet összegétől. 

 

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az 

ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott 

döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati 

elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára 

vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, 

hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 

megalapozottságáról. 

 

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 

gazdaságosságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
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d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 

e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos 

munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy 

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 

 

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 

elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

 

A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen 

akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás 

mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív 

szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az 

eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy 

éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az 

ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekről is tájékoztatást 

kérhet az ajánlattevőtől. 

 

Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az 

ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott 

ajánlati elemeket megalapozó adatokat. 

 

Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel 

kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő 

nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból 

érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon 

keresztül - az Európai Bizottságot. 

 

Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme 

lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan 

aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati 

elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek 

erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. 

 

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az 

ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől 

írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 
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Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 

elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

10./ Az ajánlat érvénytelensége 

 

Az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [Kbt. 24. §]; 

c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetet az eljárásból kizárták; 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által 

előírt formai követelményeit; 

 

A fentieken túl az ajánlat érvénytelen, ha: 

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [Kbt. 69. §]; 

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz [Kbt. 70. §]; 

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az 

előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. (amennyiben az ajánlattételi 

felhívásban az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását előírta)  

 

Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az 

ajánlatot értékelnie. 

    

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [Kbt. 56-57. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok [Kbt. 56-57. §] az eljárás során következett be. 

 

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) 

bekezdése], 
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b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése]. 

    

 

11./ Az eljárás eredménytelensége 

 

Eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; 

c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az 

ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; 

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása 

miatt eredménytelenné nyilvánítja [Kbt. 66. § (1) bekezdése, Kbt. 44. § (3) bekezdése]; 

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az 

ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt; 

f) a Kbt. 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat 

tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát; 

g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 

ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás 

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az 

eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű 

döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható. 

 

Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő 

ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett 

részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 

rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll 

érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében 

eredménytelenné nyilváníthatja. 

    

12./ Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel 

(személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban 

megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat 

tartalmának megfelelően. 
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A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 

tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

 

Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 

esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 

megjelölte. 

 

13./ A többváltozatú-, valamint részajánlat lehetőségéről: 

 

Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtására.  

 

Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget részajánlat benyújtására. 

 

14./ Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt készített. A 

dokumentáció másra át nem ruházható. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való 

részvétel feltétele. 

 

A dokumentáció tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 

jegyzékét, továbbá tartalmaz az ajánlattevők számára ajánlott igazolás-, nyilatkozatmintákat.  

 

Kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy a dokumentáció valamely eleme 

semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően 

szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, a több 

szakaszból álló eljárás ajánlattételi felhívásától vagy e törvénytől. A dokumentáció 

semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési 

szerződésben nem alkalmazandó. 

 

15./ Az eredményhirdetésről 

 

Az Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről összegezés küld 

ajánlattevőknek. 

 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 

alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt 
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érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést 

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 

minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az 

ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fentiekben meghatározott tájékoztatási 

kötelezettségét az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon 

vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

    

16./ A szerződéskötésről 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól 

számított 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap.  

 

A fentiektől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a 

szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be; 

    

17./ Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nem szabályozott kérdések tekintetében 

szabad választási lehetőséggel éljen az árak, egyéb kikötések és feltételek változtatása nélkül. 

 

18./ Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció között 

ellentmondás van (mind formai, mind tartalmi szempontból), úgy az ajánlattételi felhívás és 

a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

19./ Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás: 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 

megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban valamint a 

dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

 

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal – hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárásban legkésőbb három nappal – kell megadni. 

 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző negyedik, 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a 
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kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás 

elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő 

- amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő 

ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – ilyenkor is 

élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást 

legkésőbb a Kbt. 45. § (2) bekezdésében foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik vagy 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napon kérték, az ajánlatkérő azonban 

nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás 

iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte illetve hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

esetében pedig valamennyi ajánlattételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplőt.  

 

A hirdetményben közzétett határidő meghosszabbítására nem kell alkalmazni a Kbt. 41. § (2)-

(3) bekezdését, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy a 

dokumentáció (ismertető) vagy a részvételi jelentkezés elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott 

kiegészítő iratok megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Azokat a 

gazdasági szereplőket, akik a határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve 

vettek át dokumentációt (kiegészítő iratokat), a dokumentáció (kiegészítő iratok) átadásával 

egyidejűleg kell erről a körülményről írásban tájékoztatni. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a 

dokumentáció (ismertető) valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az 

adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az 

eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt-től. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, 

előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 

 

20./ Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a 

szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő az 

adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatást kaphat: 

- Nemzeti Munkaügyi Hivatal: 1089 Budapest. Kálvária tér 7., levélcím: 1476 Bp. Pf. 75, 

tel: 06-1-303-9300, fax: 06-1-210-4255, E-mail: munka@lab.hu, Web: 

www.munka.hu , mint lehetőséget a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó tájékozódási kötelezettségre vonatkozóan. 

http://www.munka.hu/
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- ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. tel.: 06-1-476-

1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a megyei és városi intézetek 

elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található, 

- MBFH: H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Tel.: +36-1-301-2900. Fax: +36-1-301-

2903, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.ommf.hu  

internet-címen található, 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-1-428-

51-00, Fax: +36-1-428-53-82, www.nav.hu  

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-1016 

Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62.  

 
 

 
 
 
 

http://www.antsz.hu/
http://www.ommf.hu/
http://www.nav.hu/
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1. SZ. IRATMINTA 

FELOLVASÓLAP 

„Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad 

és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve:   

Ajánlattevő székhelye/címe:  

Ajánlattevő képviselőjének neve:   

Ajánlattevő telefonszáma:   

Ajánlattevő faxszáma:  

Ajánlattevő e-mail címe:   

Ajánlattevő adószáma:  

Ajánlati ár 

Számított ajánlati ár (nettó HUF)  

 
 
Kelt: ____________________, ___________ év ________ hó ___ nap 
 
 
 

 
       
       ________________________ 

                                                          Cégszerű aláírás 
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2. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben és a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) 
pontjában felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan  

 
Alulírott _____________________ mint a(z) 
____________________________________________ ajánlattevő 
 
cégjegyzésre jogosult képviselője 

n y i l a t k o z o m , 
 
hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és 
Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában 
indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt Társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. 
§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint a közbeszerzési eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 
korlátozta; 
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 
megállapított időtartam végéig; 
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti 
bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, 
vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési 
csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, 
illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 
elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; 
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 
jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 
10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, 
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
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ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi 
forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a 
fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 
szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 
    
 Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt Társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésében foglalt kizáró okok sem, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a 
gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben 
a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság 
társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) 
pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 
    
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt Társaságban van* / nincs* olyan jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, akkor az 
ajánlattevő köteles azt jelen nyilatkozatban megnevezni. 
 

szervezet neve** székhelye 
1.  
2.  
Nyilatkozom továbbá, hogy az itt megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
** Amennyiben van ilyen szervezet, akkor a táblázat kitöltése is szükséges! 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt Társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 57. § (1) 
bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok sem, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy 
előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. 
    
 
 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
  

 
 
________________________ 

cégszerű aláírás 
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3. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében   

 
 

Alulírott ______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

képviselője a  „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, 
Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási 
szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
k) pont kc) alpontja tekintetében   

n y i l a t k o z o m, 
  

hogy ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén  
 

nem jegyzett*/jegyzett*  
 
társaság amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 
tulajdonosa nem megismerhető. 
 
Amennyiben ajánlattevő szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, úgy nyilatkozom, 
hogy annak tulajdonosa  
 

megismerhető*/nem megismerhető*. 
 
Amennyiben ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, melynek 
tulajdonosa megismerhető, úgy nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. körvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonos a társaságban 
 

van* / nincsen*. 
 
Amennyiben ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, melynek 
tulajdonosa megismerhető és van tényleges tulajdonos a társaságban, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása is szükséges.  
 

tényleges tulajdonos neve** tényleges tulajdonos állandó lakóhelye** 
1.  
2.  

 
Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
 

__________________________                                                                                             
                                                                                  aláírás 

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
** A táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni! 
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4. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT  
 

(a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 10. § a) pontja) 
 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és 
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontjára tekintettel 
 

 
n y i l a t k o z o m, 

 
hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 
Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 
belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő nem vesz 
igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 
 
 
Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                                                                             
                                                                                                          cégszerű aláírás 



 

_________________________________________________________________________31 

 

 

5. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan 

 
Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (3) bekezdésére tekintettel 
 

n y i l a t k o z o m , 
 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 
Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 
belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, a 
dokumentációban (ezen belül a szerződéstervezetben) foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban (ezen belül a szerződéstervezetben) foglalt valamennyi 
feltételt megismertük, megértettem és azokat jelen nyilatkozattal elfogadom, és amennyiben 
az eljárás nyerteseként az általam vezetett társaság kerül kihirdetésre, akkor a szerződést 
megkötöm és a megkötésre kerülő szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalom: 
 
A szerződés tárgya és az ellenszolgáltatás mértéke:  
 
közszolgáltatási szerződés - Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 
Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén  
 
ellenszolgáltatás mérték nettó: ____________ 

 
Kijelentem, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében rendelkezésre bocsátott Ajánlati 
Dokumentációban rögzített szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeket az Ajánlati Dokumentáció 
mellékleteivel együtt megvizsgáltam, illetve értelmeztem. A dokumentáció kézhezvételét és 
hiánytalan átvételét ezennel is igazolom. Kijelentem, hogy ajánlatom elfogadása esetén a 
teljesítést az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott módon, az 
elvárásoknak megfelelően, a szokásos jó minőségben teljesítjük.  
 
Kijelentem és teljes körű felelősséget vállalok arra, hogy az ajánlati dokumentációt, és az 
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem 
közvetlenül nem használom fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.   
 
Ajánlattevő képviseletében kijelentem, hogy nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződést teljesítjük. 
 
 
Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap          
                                                  

                  
            _______________________              

                          aláírás 
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6. SZ. IRATMINTA  
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan 

 
Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Települési kommunális hulladék elszállítása 
Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási 
területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban a Kbt. 60. § (5) bekezdésére tekintettel 

 
n y i l a t k o z o m , 

 
hogy a társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény szerint  
 
mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 
törvény hatálya alá1. 
 
 
 
Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap          
     
                                              

                             
________________________ 

cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A megfelelő rész aláhúzandó 
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7. SZ. IRATMINTA  
 

NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője    
 

 
n y i l a t k o z o m, 

 
 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 
Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 
belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt  ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben 
alvállalkozót  
 

a) nem vesz igénybe 
b) igénybe vesz, a közbeszerzés alábbi részeire vonatkozóan2:  

 
 
 

 
 

 
Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
 
 
 
 
 
 

  __________________________                                                                                             
                                                                                         cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 

                                                 
2 a megfelelő rész aláhúzandó 
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8. SZ. IRATMINTA  

 
NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője  
 

n y i l a t k o z o m, 
 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 
Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 
belül”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
alvállalkozót igénybe vesz az alábbiak szerint:  
 

a) nem vesz igénybe alvállalkozót  
b) a közbeszerzés meghatározott részére igénybe vesz alvállalkozót, az alábbiak 

szerint3:  

 
10 % feletti 

alvállalkozó neve 
10 % feletti alvállalkozó 

címe/székhelye 
Közbeszerzés azon 

részének 
meghatározása, 
amelyre igénybe 

kívánja venni 

A közreműködés 
százalékos aránya 

    
    
 
 
Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
 
 

    __________________________                                                                                             
                                                                                         cégszerű aláírás 

 

                                                 
3 A megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetében a táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni. 
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9. SZ. IRATMINTA 

 
NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

________________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője  
 

n y i l a t k o z o m , 
 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 
Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 
belül”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő az előírt 
alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet (vagy személy) 
kapacitását 
 

a) nem veszi igénybe  
b) igénybe veszi, az alábbiak szerint:4 

 

szervezet neve, 
címe/székhelye 

A felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon 

alkalmassági minimum 
követelmény (követelmények), 

melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 

kapacitására (is) támaszkodik 

A Kbt. 55. § (6) bekezdése 
szerinti nyilatkozat a más 

szervezet kapacitására történő 
támaszkodás módja 

tekintetében 

   
   
 
 
Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
 
 
 
 
 
 

 
    __________________________                                                                                             

                                                                                         cégszerű aláírás 

                                                 
4 A megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetében a táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni. 
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10. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan 

 
 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. § (3) bekezdésre tekintettel 
 

 
n y i l a t k o z o m, 

 
 

hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, 
Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén 
belül”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt  ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.  
 
 
Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
 
 
 
 
 
 

   _______________________                                                                                             
                                                                                                          cégszerű aláírás 
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11. SZ. IRATMINTA 

 
NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott__________________________________________, mint a(z) 

________________________________________________________________  

 

ajánlattevő* / közös ajánlattevő* / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet * 

 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 

Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén 

közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgya (települési 

kommunális (szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) szerinti, szerződésszerűen 

teljesített referenciái az alábbiak voltak: 

 
a teljesítés ideje és helye a szerződést kötő másik 

fél 
szolgáltatás tárgya Ellenszolgáltatás nettó 

összege 
    
    
    

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt.  

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 
 
 
 
 
* megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
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12. SZ. IRATMINTA 
 

 

NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott______________________________________________ mint a(z) 

__________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Települési kommunális hulladék elszállítása 
Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási 
területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  
 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
 
hogy a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 
szóló 317/2013. (VIII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint ajánlattevő nyertessége 
esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.  
 
 
 
Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
 
 
 
 
 

_______________________    
                      cégszerű aláírás 
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13. SZ. IRATMINTA 

 

NYILATKOZAT 
 

az előző három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (települési kommunális 
(szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételről 
 
Alulírott__________________________________________, mint a(z) 

___________________________________________  

 

ajánlattevő* / közös ajánlattevő* / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet * 

 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 
Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén 
közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
kijelentem, hogy az előző három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (települési 
kommunális (szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) szerinti - általános forgalmi adó 
nélkül számított - árbevétele a következőképpen alakult:  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                                                                             
                                                                                                   cégszerű aláírás 

 

Év 

Nettó árbevétel (eFt) 
a közbeszerzés tárgya (települési kommunális 

(szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) 
szerinti  
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14. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 
 

az egyes településekre vonatkozó szakmai ajánlatról  
 
Alulírott__________________________________________, mint a(z) 
___________________________________________  
 
ajánlattevő képviselője a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 
Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási területén 
közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a 
szakmai ajánlatomat az alábbiak szerint teszem meg: 
Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 120 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 240 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Mikepércs esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Hosszúpályi esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Hajdúbagos esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Kokad esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

Létavértes esetében hulladékkezelési díj/hónap 1100 literes 

gyűjtőedény (nettó HUF) 
 

 

Kelt: …………………., ……… év ……………. hó ……nap 
 

_______________________                                                                                             
                                                                                                   cégszerű aláírás 
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SZERZŐDÉSTERVEZET 
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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Név:  

székhely:  

adószáma:  

statisztikai számjele:  

törzsszáma:  

képviseli:  

mint Megrendelő (a továbbiakban: önkormányzat) 

 

másrészről  

 

Név:  

rövidített cégnév:  

székhely:  

cégjegyzékszáma:  

adószáma:  

statisztikai számjele:  

képviseli:  

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) – együtt szerződő felek - között az 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

  

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő ajánlati felhívással (1. sz. melléklet 

ajánlati felhívás) közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás nyertese a Közszolgáltató, a 

közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az 

ajánlatban (2. sz. melléklet dokumentáció és 3. sz. melléklet ajánlat) került részletesen 

meghatározásra.  

 

Szerződő felek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. és 34. §-a alapján 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötnek az önkormányzat 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási kötelezettségének jelen közszolgáltatási 

szerződés útján történő biztosítása érdekében. 

  

1. A közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés alapján hulladék begyűjtési, szállítási és 

kezelési közszolgáltatást köteles végezni, amelynek teljesítését a közszolgáltató jelen 

szerződés aláírásával vállalja.  

 

2. A közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki: 

- települési szilárd hulladékok begyűjtése (beleértve a nem hasznosítható, a 

hasznosítható biológiailag lebomló, és a papír, műanyag, fém, üveg csomagolóanyagok 

gyűjtőszigetes és házhoz menő rendszeres átvételét), 

- a begyűjtött hulladékok ártalmatlanító, vagy kezelő telepre történő szállítása, 

- a begyűjtött hulladékok előkezelése, hasznosítása, vagy ártalmatlanítása, 
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- lakossági lomtalanítás lebonyolítása, 

- lakosságnál keletkező, szabványos gyűjtőedényben nem elhelyezhető, biológiailag 

lebomló hulladékok (karácsonyfák, őszi zöldhulladékok) begyűjtése, 

- önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegálisan lerakott, elhelyezett hulladékok 

begyűjtése. 

 

A közszolgáltató tevékenységét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: hulladéktörvény) és annak végrehajtási rendeletei, valamint 

_________________________ a ……………….l szóló …... (….) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: rendelet) előírásai szerint köteles végezni. 

 

A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése _____________________ 

közigazgatási területe. 

 

3. Jelen közszolgáltatási szerződés ___________. napjától kezdődően ____ év határozott 

időtartamra, azaz _______________ napjáig kerül megkötésre.  

 

4. A közszolgáltató kötelezettséget vállal: 

a. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, a közszolgáltatás teljesítése 

kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben 

szüneteltethető vagy korlátozható, 

b. a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő 

környezetszennyezés mentes, és az önkormányzat igényei szerinti gyakoriságú 

elvégzésére, amiért szavatossággal tartozik, 

c. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 

alkalmazására, 

d. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére, 

e. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az önkormányzat 

közgyűlése által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételével, 

f. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről – ideértve bevételeit és 

kiadásait – évente beszámoló készítésére az önkormányzat közgyűlése felé,  

g. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére, és 

nyilvántartási rendszer működtetésére, 

h. az ingatlantulajdonos hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 

bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással kapcsolatos 

általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében könnyen hozzáférhető helyen 

ügyfélszolgálat (címe: _______________________) és tájékoztatási rendszer 

működtetésére, internetes honlapján az alkalmazott díjakkal és a lomtalanítással 

kapcsolatos tájékoztatásnyújtásra,     

i. fogyasztói panaszok és észrevételek 15 napon belüli kivizsgálására, ennek 

eredményéről a bejelentő írásbeli tájékoztatására. 
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5. Az önkormányzat kötelezettséget vállal: 

a. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 

szükséges információk ellenszolgáltatás mentes szolgáltatására,  

b. a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységek összehangolásának elősegítésére, 

c. a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának 

elősegítésére, 

d. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölésére, 

e. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására a közszolgáltatási 

szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont területen a közszolgáltatási 

szerződés 16. pontjában meghatározottak mellett.  

 

6. A közszolgáltatás finanszírozásának (a díjfizetésnek) az elveit és szabályait a mindenkor 

hatályos jogszabályok, jelenleg a hulladéktörvény, majd későbbiekben annak végrehajtási 

rendelete állapítja meg. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia 

Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.  

 

7. A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok 

alapján alkalmazza. A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató által – az 

ingatlantulajdonos felé díj felszámítása nélkül – az önkormányzat külön térítése ellenében 

végzendő szolgáltatásokat és azok díjait jelen közszolgáltatási szerződés 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

8. Amennyiben a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó 

tevékenységet is végez, akkor az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást 

köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a 

keretfinanszírozást. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységéről évente 

beszámolni az önkormányzat közgyűlése felé. 

 

9. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 

illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 

 

Közszolgáltató teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 

amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. A 

Közszolgáltató köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 

megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 

amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról 

is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, a Kbt. 57. § - szerinti kizáró 

okok hatálya alatt. 

 

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) 

helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő 

alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben 
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vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a 

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy 

az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem 

lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval 

együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az 

ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt 

felelt meg. 

 

Jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Közszolgáltató vagy a nem 

természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság 

átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

 

A Megrendelő egyebekben az ajánlatban szereplő nyilatkozatoknak megfelelően járul 

hozzá alvállalkozó igénybevételéhez. 

 

Közszolgáltatónak nincs joga jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik 

félre átruházni. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit 

Közszolgáltató át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során 

alvállalkozót igénybe venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. 

 

Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy 

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a Közszolgáltató adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 

számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 

értesíti. 

 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha 

a) a Közszolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételeknek. 

b) a Közszolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek. 

 

A jelen pont szerinti felmondás esetén a Közszolgáltató a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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10. A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján 

meghatározott részét, ha 

- a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a 

szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 

ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett 

másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy 

- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára 

változtatja meg; vagy 

- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki. 

 

A fenti feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény 

miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 

látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a 

szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési 

eljárásban az ajánlatok értékelésének alapjául szolgált, Megrendelő köteles az eljárásban 

részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.  

 

A fenti rendelkezés alkalmazásában a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5%-ot 

meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági 

egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja. 

 

11. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

a. a benne meghatározott időtartam lejártával, 

b. a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

c. a szerződő felek közös megegyezésével, 

d. felmondással. 

 

12. Az önkormányzat jelen közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon 

túlmenően akkor mondhatja fel, ha: 

a. a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet 

védelmére és a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat 

súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen 

megállapította, 

b. a közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét 

neki felróható módon súlyosan megsértette. 

 

13. A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon túlmenően  

akkor mondhatja fel, ha:  

a. az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a 

közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak 

kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, 

b. a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 

közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 
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közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó 

lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

 

14. A közszolgáltatónak, mint a hulladéktörvény hatálybalépésekor működő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetnek a törvény 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyre, valamint az Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) által kiadott minősítésre 

vonatkozó rendelkezéseinek a törvényben meghatározottak szerint és a törvényben 

meghatározott határidőben meg kell felelnie. Amennyiben ezen okiratokkal a 

közszolgáltató nem rendelkezik, az önkormányzat jelen közszolgáltatási szerződést 6 

hónapos határidővel felmondja.   

       

15. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. 

 

16. Jelen közszolgáltatási szerződés nyilvános, így a lakosság tájékoztatása érdekében jelen 

közszolgáltatási szerződést szerződő felek mindegyike saját internetes honlapján 

közzéteszi.  

 

17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó 

jogszabályok, így a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai, a hulladékról szóló 

2002. évi CLXXXV. törvény és a 2013. január 1. napját követően hatályba lépő végrehajtási 

rendeletei, valamint ______________ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …... (…...) önkormányzati rendelete az 

irányadók. 

 

18. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést annak elolvasása és értelmezése után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

…………., ……………..… 

 

 

 

 

 

…………………………………….. …………………………………. 
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3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 

 

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 
•  Építési beruházás 

•  Árubeszerzés 

•  Szolgáltatás megrendelés 

•  Építési koncesszió 

X Szolgáltatási koncesszió 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: Mikepércs Községi Önkormányzat 

 

Postai cím: Kossuth utca 1. 

 

Város/Község: Mikepércs 

 

Postai 

irányítószám: 4271                    

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Tímár Zoltán 

Telefon: +36 52398101 

E-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu 

 

Fax: +36 52569006 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

További információ a következő címen szerezhető be  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 

 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

 

 Villamos energia  

 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése  

 

 Víz  

 

 Postai szolgáltatások  

 

 Vasúti szolgáltatások  

 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 

szolgáltatások                            

              

 Kikötői tevékenységek  

 

 Repülőtéri tevékenységek 

 

 Egyéb (nevezze meg):                      

 

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:            igen   nem  

 

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes 

települések közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén belül 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának] 

Építési beruházás                         Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

 

 Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        

••  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye: 

Mikepércs közigazgatási területe 

Hosszúpályi közigazgatási területe 

Hajdúbagos közigazgatási területe 

Kokad közigazgatási területe  

Létavértes közigazgatási területe 

NUTS-kód                  HU321                                                       

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 

információk 

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                                

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma •••  

VAGY 

(adott esetben)  maximális létszáma •••  

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: 

Időtartam év(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: •••  
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Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 

 
                                                                                      

 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak 

számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:            

VAGY:    

                  és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő  szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):  

                     

 

                                                                                      

 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés, Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes 

települések közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék lakosságtól és 

gazdálkodó szervezetektől történő begyűjtésére, szállítására és kezelőtelepen történő előkezelésre, 

hasznosításra, és ártalmatlanításra, valamint évi egy alkalommal történő lomtalanítás. 

Nyertes ajánlattevő feladata, Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés keretében, Mikepércs, 

Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések szilárd (kommunális) hulladékának begyűjtése és a 

begyűjtött szilárd (kommunális) hulladék kezelőtelepre történő szállítása. Közszolgáltató feladata továbbá, hogy 

a jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelőhelyen a törvényi előírások szerint gondoskodjon a begyűjtött és 

elszállított települési szilárd hulladékok kezeléséről, hasznosításáról és ártalmatlanításáról. 

A közszolgáltatási feladatot, biztosítva a feladat ellátásához szükséges eszközt és szakember állományt, a 

nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt folyamatosan el kell látnia. 

 

2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ában foglaltak alapján: 

(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek 

intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás 

biztosítása érdekében a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet. 

(2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően 

a)
 
a minősítő okiratot, 

b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat, 

c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat, 

d) (hatályon kívül helyezve)
 
 

e) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, valamint 

f) az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat - ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz - 

g) az általa megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és annak módosítását 

az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi. 

(3) A közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében a lakosságot az elkülönített 

hulladékgyűjtés feltételeiről a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon tájékoztatja. 

 

A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja szerint a közszolgáltató – a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott - kötelessége a fogyasztók számára könnyen 

hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése. 

 

Közszolgáltató továbbá köteles gondoskodni, külön jogszabályban előírtak szerint, a közszolgáltatással 

összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről, valamint a közszolgáltatás ellátása után járó díj 

pénzügyi kezeléséről (számlakibocsátás és díjbeszedés). 

A települések ünnep-/munkaszüneti napon is igénylik a szállítást. 
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Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokkal írásbeli szerződést kötni.  

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
90511100-3 

••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További 

tárgy(ak) 

 

 90510000-5   

  90511000-2     

  90511200-4     

  90512000-9     

  90600000-3   
 

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 

szükség szerint több példányban is használható)                                                                                                   

    igen      nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                   igen      nem  

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések tekintetében a feladatok összegezése: 

 

Közszolgáltatás keretei között ellátandó feladatok: 

 

A Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az 

ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés 

lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét. Az alábbi adatok ennek tekintetében kerülnek megadásra. 

 

A települési szilárd hulladékot a belterületen és külterületi lakott helyekről heti egyszeri alkalommal kell 

elszállítani. 

 

A települési szilárd hulladék együttes várható éves mennyisége: 4728 tonna + 25%. 

 

Közszolgáltató köteles évente 1 (egy) alkalommal a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti lakossági lomtalanítás 

megszervezésére és végrehajtására, házhozmenő jelleggel, amely költséget a hulladékkezelési közszolgáltatási 

díjnak tartalmaznia kell. 

 

A lomtalanítást tavasszal (március-május) vagy ősszel (szeptember-november) kell elvégezni az 

önkormányzatokkal előre egyeztetett időpontokban. 

 

Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani: 
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- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletnek 

történő megfelelést, 

- a jelenleg használt szabványos rendszeresített (120, 240,1100 literes) gyűjtőedényzet általi elszállítást, 

amennyiben a szolgáltatás a jelenlegi gyűjtőedényzet felhasználásával nem megoldható, abban az esetben 

biztosítani kell azok díj nélküli cseréjét, illetőleg a szolgáltatást igénybe vevőknek fel nem róható okból 

szükségessé váló pótlását, cseréjét. 

 

a.) Mikepércs 

 

Mikepércs Debrecen központjától kb. 4 km-re délre a 47-es főút mellett fekvő község. Debrecen közelsége 

meghatározó. Mikepércs, Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található. A településen áthaladó 47-es 

főút hatalmas forgalmat bonyolít le. 

 

Érintett ingatlanok száma: 1450 

lakosság száma: 4469 

Úthálózata: 46.39 km, 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 29 %.  

 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1100 tonna/év 

 

Szelektív hulladékszigetek: 

Meglévő szigetek: 

1) Nagyváradi utca - József Attila utca találkozása 

2) Orosz István utca - COOP Áruház előtt 

3) Rákóczi utca - Irinyi utca találkozása 

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 3 db  

gyűjtőszigetek összetétele:  

- 3 db gyűjtősziget összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 2 db 1100 literes edény a PET palacknak, 1 

db 1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer 

 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

Edények: 

Lakossági: 120 literes 1214 db 

Ürítés: heti egyszer 

Vállalkozások: 120 literes 24 db, 240 literes 4 db, 1100 literes 8 db. 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények: 120 literes 22 db; 1100 literes 4 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények rendelkeznek. 

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt. 

 

b.) Hosszúpályi 

Lakosainak száma 5741 fő. 

Hosszúpályi nagyközségi rangú település Hajdú-Bihar megye, Derecske–Létavértesi kistérségében. Hajdú-

Bihar megyében, Debrecentől 18 km-re délkeletre, Hajdúbagos és Monostorpályi között fekvő település. 

Közúton elérhető a 47-es útról Sárándnál letérve.  

 

Érintett ingatlanok száma: 1850 

Úthálózata: 36,2 km, 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 55 %.  

Egy nyomon járható útszakasz hossza 8 km.  

Speciális járművet igénylő megközelítésű útszakasz: nincs 
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Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1.366 tonna/év 

- lakossági lomtalanítás: 2,6 tonna/év 

- a begyűjtött szelektív hulladék: papír 6,2 tonna/év, üveg 9,3 tonna/év, PET 5,9 tonna/év 

 

A közszolgáltatási szerződés kiterjed Hosszúpályi Messzelátó-Sóstó elnevezésű településrésze is.  

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 6 db  

gyűjtőszigetek összetétele összesen: 11 db 1100 literes edény a papírnak, 14 db 1100 literes edény a PET 

palacknak, 7 db 1100 literes edény az üvegnek, 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése kilencnaponta. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek helye: 

1. Petőfi köz 3. sz. (Polgármesteri Hivatal közelében) 1 zöld, 2 kék, 3 sárga  

(üveg, papír és PET palackos 1100 L-es műanyag gyűjtők) 

2. Debreceni u. 2. sz. (Magtár lelett) 1, 2, 3. 

3. Bajcsy-Zy. u. 10. sz. 1, 1, 1. 

4. Kossuth u. 37. sz (Alaszka Diszkont előtt) 2, 2, 3. 

5. Földvár, Zöldfa utcákat összekötő szakasz 1, 2, 3. 

6. Bagosi u. 72-74. sz. (Mini ABC előtt) 1, 1, 1.  

 

Összesen: 7, 11, 14. 

 

Edények: 

Lakossági: 120 literes 1742 db 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények, egyéb vállalkozások: 120 literes 28 db; 240 literes 5 db, 1100 literes 3 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, vállalkozások és az intézmények 

rendelkeznek. 

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt.  

 

c.) Hajdúbagos 

Lakosainak száma 1966 fő. 

Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől délkeletre, Sáránd, Konyár és Hosszúpályi szomszédságában fekvő 

település. 

Közúton elérhető a 47-es útról Sárándnál letérve. Hajdúbagos Község is a Derecske–Létavértesi kistérséghez 

tartozik. 

 

Érintett ingatlanok száma: 760 

Úthálózata: 17,4 km, 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 85 %.  

Egy nyomon járható útszakasz hossza 2,4 km.  

Speciális járművet igénylő megközelítésű útszakasz: nincs 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 516 tonna/év 

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 3 db  

 

gyűjtőszigetek összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 1 db 1100 literes edény a PET palacknak, 1 db 

1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek helye: 

Meglévő: 

1. Petőfi Sándor-Nagy utca sarok: 3 db edényzet (üveg-papír-műanyag) 

2. Iskola utca: 3 db edényzet (üveg-papír-műanyag) 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése kéthetente egyszer. 
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A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

Edények: 

120 literes 680 db 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények: 120 literes 15 db, 240 literes 8 db, 1100 literes 1 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények, rendelkeznek.  

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt 

 

d.) Kokad 

 

Kokad Debrecen központjától kb. 35 km-re délre fekvő község. Létavértes közelsége meghatározó. Kokad, 

Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található.  

 

Érintett ingatlanok száma: 196 db 

lakosság száma: 669 fő 

Úthálózata: 6 km, 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 80%.  

 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 140 tonna/év 

 

Szelektív hulladékszigetek: 

Meglévő szigetek:  

1) Kokad, Rákóczi u. 24. 

2) Kokad, Kossuth u. 53. 

3) Kokad, Kossuth u. 69. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 3 db  

 

gyűjtőszigetek összetétele:  

- 3 db gyűjtősziget (már meglévő) összetétele: 2 db 1100 literes edény a papírnak, 1 db 1100 literes edény a 

PET palacknak, 1 db 1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer. 

 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

A szigetek helyét az Önkormányzat kialakítja. 

 

Edények: 

 

Lakossági: 120 literes 196 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

Vállalkozások: 120 literes 4 db, 240 literes 1 db, 1100 literes 1 db. 

Ürítés: heti egyszer 

 

Intézmények: 120 literes 3 db; 240 literes 0 db, 1100 literes 0 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények rendelkeznek. 

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt. 
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e.) Létavértes 

 

Létavértes Debrecen központjától kb. 30 km-re fekvő város. Debrecen közelsége meghatározó. Létavértes, 

Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található.  

 

Érintett ingatlanok száma: 2274 db 

lakosság száma: 7097 fő 

Úthálózata: 47,872. km 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 90 %.  

 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1746 tonna/év 

 

Szelektív hulladékszigetek: 

Meglévő szigetek: 

1) Létavértes, Szél u. ABC 

2) Létavértes, Baross u. ABC 

3) Létavértes, Kossuth- Nap u. sarok parkoló 

4) Létavértes, Nagyváradi u.-Árpád térnél 

5) Létavértes, Árpád-Petőfi u. sarok 

6) Létavértes, Gyár u. (piac mellett) 

7) Létavértes, Kassai u. ABC melletti parkoló 

8) Létavértes, Kassai u. Rákóczi u. sarok ABC 

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 8 db  

 

gyűjtőszigetek összetétele:  

- 8 db gyűjtősziget (már meglévő) összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 2 db 1100 literes edény a 

PET palacknak, 1 db 1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer. 

 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

Edények: 

 

Lakossági: 120 literes 2205 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

Vállalkozások: 120 literes 42 db, 240 literes 24 db, 1100 literes 2 db, 770 literes 3 db. 

Ürítés: heti egyszer 

 

Intézmények: 120 literes 102 db; 240 literes 18 db, 1100 literes 11 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények rendelkeznek. 

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt. 

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                                                     

Vételi jog (opció):   igen       nem  
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(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:  

                                                        

                                                                                      

                                                                                      

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: ••     vagy    napban: ••••    (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):   2  vagy:    •••   és  •••   között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 

esetében a további szerződések tervezett ütemezése: 

    

hónapban: 12 vagy napban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:   12  vagy  napban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés           •••• /  •• /••      (év/hó/nap)    

Befejezés       •••• /•• /••       (év/hó/nap)  

 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Az Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126 § (1) bekezdése alapján – a teljesítés 

időtartamára – az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki: 

 

A Szolgáltató, ha késedelmesen, hibásan vagy nem teljesít, kötbért tartozik fizetni az Ajánlatkérőnek. 

Késedelmi kötbér: a heti, kétheti vagy havi rendszerességgel végzendő feladatok esetén, ha a Szolgáltató 

késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért tartozik fizetni, a késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1–7. 

napjára 350 000 HUF + ÁFA/ nap, a késedelem 8. napjától 490 000 HUF + ÁFA/nap, melyet a Szolgáltató 

minden megkezdett késedelmes naponként köteles megfizetni. 

 

Hibás teljesítési kötbér: az egyébként végzendő feladatok esetén, ha a Szolgáltató nem szerződésszerűen teljesít, 

úgy hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni melynek mértéke a 210 000 HUF + ÁFA/alkalom, melyet a 

Szolgáltató minden elmaradt, vagy hibásan elvégzett feladatonként köteles megfizetni. 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Szolgáltató 14 napot meghaladóan nem teljesít szerződésszerűen, úgy a 

teljesítés meghiúsultnak minősül és a Szolgáltató a késedelmi és hibás teljesítési kötbéren túl meghiúsulási 

kötbérként további 3 500 000 HUF + ÁFA összeget köteles megfizetni. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 
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(adott esetben) 

A nyertes ajánlatevő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat tartalmazó számlát negyedévente a 

ténylegesen elszállított és mért hulladék alapján állítja ki, és mellékeli hozzá a számla alapját képezi részletes 

elszámolást is. Az így leszámlázott közszolgáltatási díj azonban nem haladhatja meg a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. tv 47/A. §. (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

javaslatának figyelembevételével a miniszteri rendeletben megállapított díjat. A Közszolgáltató a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. tv 91. § (2) bekezdése alapján a természetes személy ingatlanhasználó részére 

kiállított számlában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő ürítésenkénti díjat az adott település 

Önkormányzata rendeletében 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-al megemelt összegének 

90 %-ában határozhatja meg illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv 91. §. (6) bekezdése szerinti 

szervek esetében az adott település önkormányzata 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott 

teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét. 

 

Amennyiben a fenti bekezdésben megállapított díj nem éri el a Közszolgáltató, mint nyertes ajánlattevő által a 

közbeszerzési eljárásban megtett és az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlat szerinti díjat, a különbözetet az 

Ajánlatkérő, mint kompenzációt nem fizeti meg a Közszolgáltató felé, azt a nyertes ajánlattevő költségét képezi 

feltéve, hogy az ajánlatkérő pályázati úton vagy jogszabály alapján kompenzációra nem jogosult. Abban az 

esetben, amennyiben bármilyen pályázati úton vagy jogszabály alapján az ajánlatkérő kompenzációra jogosult, 

úgy ezen kompenzáció összegét a Közszolgáltató részére megfizeti.  

 

A szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok teljesítéséért járó ellenszolgáltatást a közszolgáltatást 

igénybe vevők fizetik, a 2013. évi LIV. törvény által megengedett mértékig, oly módon, hogy a számlát a 

nyertes ajánlattevőnek negyedéves gyakorisággal valamennyi közszolgáltatást igénybe vevő részére utólag kell 

kiállítania a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint 30 napos fizetési határidővel.  

A közszolgáltatási díj befizetésének módja csekk, vagy átutalás (számla ellenében). 

A közszolgáltatást igénybevevők késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:48. § illetve vállalkozások közötti 

szerződésben, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett hatóság szerződése esetén a Ptk. 6:155. § 

rendelkezései irányadóak, a 2012. évi CLXXXV. 52. §-ban foglaltak figyelembevételével. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 

esetben) 

A nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság létrehozását az ajánlatkérő nem teszi lehetővé. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)              igen    nem  

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

A szerződés teljesítése során meg kell felelni az alábbi jogszabályok előírásainak: 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól; 

- 2013. évi. CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítésről; 

- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról; 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; 

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 

- 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól; 

- 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről; 

- 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 

- 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről; 

- 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről; 

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 

- 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 

szakmai szabályairól; 

- 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről; 
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- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 

- 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól; 

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről; 

- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről; 

- a Mikepércs Községi Önkormányzat 17/2007. (XII.17.) számú rendelete a települési szilárd hulladékok 

gyűjtéséről, elszállításáról, illetve a szolgáltatás igénybevételének szabályairól (a rendelet teljes terjedelmében 

elérhető a http://www.mikepercs.hu/hu/onkormanyzat/rendeletek_hatarozatok weboldalon); 

- a Létavértes Városi Önkormányzat 41/2004 (XII.20.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (a rendelet teljes terjedelmében elérhető a 

http://www.letavertes.hu/main.php?f=kiir&oid=19&mid=3 weboldalon); 

- Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 9/2007. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos szabályokról (a rendelet teljes terjedelmében elérhető a 

http://www.hosszupalyi.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23%3Arendeletek&It

emid=29&limitstart=20 weboldalon); 

- Hajdúbagos Község Önkormányzatának 9/2004. (VII. 01.) számú rendelete a települési szilárd 

hulladékkezelésre szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról és ezen rendelet módosításai (a rendelet és 

módosításai teljes terjedelmükben elérhetők a http://www.hajdubagos.hu/?page_id=2127 weboldalon); 

- Kokad Község Önkormányzatának 15/2004. (XII. 22.) számú rendelete a települési szilárd hulladék 

összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező közszolgáltatásról, Kokad Község Helyi 

Hulladékgazdálkodási Terve 2004-2009. 

 

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárást 

megindító felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti legalább „B” minősítési osztályba sorolt 

gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.  

 

Az Ajánlattevőknek a fentiekre tekintettel ajánlatukban csatolniuk szükséges a közszolgáltatói minősítési 

okiratot vagy az OHÜ által kiállított igazolást arról, hogy a minősítési eljárása folyamatban van, amennyiben 

rendelkezésükre áll. 

 

Nyertes ajánlattevőnek – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – rendelkeznie kell a fentiek szerinti a 

közszolgáltatói minősítési okirattal és köteles azt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ajánlattevő az 

ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles. 

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik a közszolgáltatói minősítési 

okirattal, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek 

következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. 

 

A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről az alábbiakat tartalmazza: 

3. § A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő 

feltételekkel kell rendelkeznie: 

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban 

levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - tulajdonában, kezelésében vagy 

bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, 

berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére; 

b) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység 

gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához 

szükségesek; 

c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően 

képzett - szakemberrel; 

d) 1 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és a környezetvédelmi hatóság által kiállított minősítő 

okirattal. 

 

A nyertes ajánlattevőnek tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (továbbiakban: OHT), 

valamint az Országos Megelőzési Programban (továbbiakban: OMG) megfogalmazott célokat és 

követelményeket szem előtt tartva kell ellátnia. Az OHT részét képezi az Országos Megelőzési Program (a 

http://www.mikepercs.hu/hu/onkormanyzat/rendeletek_hatarozatok
http://www.letavertes.hu/main.php?f=kiir&oid=19&mid=3
http://www.hosszupalyi.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23%3Arendeletek&Itemid=29&limitstart=20
http://www.hosszupalyi.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23%3Arendeletek&Itemid=29&limitstart=20
http://www.hajdubagos.hu/?page_id=2127
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továbbiakban: OMP), amely tartalmazza a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos célkitűzéseket és az 

ezek elérése érdekében megvalósítandó intézkedéseket. Az OMP egyik fő célja a szükségleteken alapuló, 

ésszerű gazdasági növekedés és a hulladékképződés által okozott környezeti hatások közötti összefüggés 

megszüntetése. 

 

Önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékáramok (Települési hulladék) vonatkozásában az alábbi 

célkitűzéseket rögzítette az OHT: 

1. elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése 

2. az újrahasználat növelése 

3. hulladékgazdálkodási életciklus elemzések alkalmazása, a környezeti szennyezések és a nyersanyag 

felhasználás csökkentése érdekében. 

 

Az OMP átfogó célja olyan intézkedések bevezetése, melyek: 

- elősegítik az erőforrás-használat és a szükségleteken alapuló, ésszerű gazdasági növekedés szétválasztását; 

- csökkentik az anyagfelhasználást és a hulladék képződését; 

- hozzájárulnak egy hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás megvalósításához; 

- hozzájárulnak a termékek életciklusának növeléséhez; 

- elősegítik az életciklusuk során a környezetre a lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások alkalmazását és 

- elősegítik a munkahelyteremtést. 

 

A települési önkormányzatok közigazgatási területéhez legközelebb lévő, és a hulladékgazdálkodási feladat 

elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmény megnevezése és címe: 

Debreceni Regionális Hulladéklerakó, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b. 

 

A Debreceni Regionális Hulladéklerakó közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló műszaki 

állapota, technológiai tulajdonságai, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák kapacitása, az alkalmazott 

kezelési módszerek az alábbi weboldalon érhetők el: 

http://www.aksd.hu/engedelyek/  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok 

fennállnak. 

 

A Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a szolgáltatás nyújtásához a 

letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem 

rendelkezik. 

 

A kizáró okok igazolásának módja: 

 

A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban írásban 

csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.  

  

Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot 

kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

http://www.aksd.hu/engedelyek/
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Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia.  

 

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés szerinti kizáró okok hiányáról. 

 

Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a figyelmet, hogy 

kizáró okok fenn nem állásának igazolásakor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie  

- a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által 2014.05.16. 

napján a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában közzétett útmutatójában /A Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, 

nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 

vonatkozásában/ és  

- az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a 

Közbeszerzési Hatóság által 2012.06.01. napján a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában közzétett 

útmutatójában /A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal 

kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai 

Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában/  

meghatározott előírásokat. 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok fenn nem állására kizárólag az eljárást megindító felhívás megküldése 

napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat vagy más igazolás nyújtható be. 

 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

P/1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) 

pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek be kell 

nyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három 

üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya 

(települési kommunális (szilárd) hulladék elszállítása 

és/vagy kezelése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevételről attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.  

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés szerint, ha az 

ajánlattevő a P/1. szerinti irattal (árbevételről szóló 

nyilatkozat) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében a beszámoló, 

illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 

bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 

nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi 

és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

P/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az 

ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben 

összesen rendelkezik települési kommunális 

(szilárd) hulladék elszállításából és/vagy 

kezeléséből származó legalább 10.000.000 Ft - 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

Az árbevételi követelmény meghatározása esetén 

az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában 

a 310/2011-es Korm. rendelet 14. §-a (1) 

bekezdésének c) pontja alapján ajánlatkérő előírja, 

hogy az újonnan piacra lépő szervezetnek, azaz 3 

évnél rövidebb ideje működő gazdasági 

szereplőnek alkalmassága megállapítása 

érdekében, rendelkeznie kell települési 

kommunális (szilárd) hulladék elszállításából 

és/vagy kezeléséből származó legalább 5.000.000 

Ft - általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétellel. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők a P/1. pont tekintetében együttesen is 
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részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során 

köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 

árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges 

és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 

alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 

módjáról.  

megfelelhetnek. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében 

foglaltak szerint is megfelelhetnek. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

M/1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) 

pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, 

illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik 

fél által adott igazolással lehet igazolni.  

 

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a 

teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, a 

szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá 

nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és 

a szerződésnek megfelelően történt-e.  

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésének megfelelően, 

a 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a 

nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás 

megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy 

nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által 

végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások 

elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, 

vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett 

ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy 

szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a 

teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást 

benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 

15%-ot. 

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően 

azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 18. §-ban 

meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 

bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban 

foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 

adott alkalmassági követelménynek, a minősített 

ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 

való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az 

ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben 

(36 hónapban) összesen legalább 1 db olyan a 

közbeszerzés tárgya (települési kommunális 

(szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) 

szerinti, szerződésszerűen teljesített referenciával, 

melyből  

- az ellenszolgáltatás összege eléri, vagy 

meghaladja a nettó 10 000 000 HUF-ot, 

- min. 500 ingatlan tekintetében végezte települési 

kommunális (szilárd) hulladék elszállítása és/vagy 

kezelése tárgyú szolgáltatást. 

 

Az alkalmasság megállapításához valamennyi 

alelvárásnak teljesülnie kell egy adott referencián 

belül. 

 

M/2. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az 

ajánlattevő, ha rendelkezik üzemképes és szerződés 

teljesítésére alkalmas műszaki állapotban lévő 

legalább 2 db, öntömörítő felépítménnyel 

felszerelt, 120 l, 240 l űrméretű gyűjtőedények 

ürítésére alkalmas hulladékgyűjtő gépjárművel. 

 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az 

előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében 

foglaltak szerint is megfelelhetnek. 
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tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által 

benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 

ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 

származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az 

ajánlatkérő a 15. § (3) bekezdésében foglalt egyéb 

igazolási módok helyett. 

 

M/2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) 

pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek a szerződés 

teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 

alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén - 

figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, 

rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot 

különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra 

és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni – 

igazolható a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. 

 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, 

amely tartalmazza a teljesítéshez rendelkezésre álló 

eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség 

leírását az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal együtt, 

hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az 

ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az ismertetés 

tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság 

megítéléséhez a minimumkövetelményekben 

megfogalmazásra került. A teljesítéshez rendelkezésre 

álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki 

felszereltség leírását olyan részletezettséggel kell 

bemutatni, hogy az alkalmassági feltételnek való 

megfelelés megállapítható legyen, továbbá nyilatkozni 

kell arról, hogy a gépjárművek a szerződés teljesítésére 

alkalmas műszaki állapotban vannak. 

 

A saját tulajdonú eszközök rendelkezésre állását az 

ajánlattevő eredeti nyilatkozatával kell igazolnia, 

valamint csatolni kell továbbá a forgalmi engedély 

másolatát és az eszközök igazolására az 

eszköznyilvántartás másolati példányát, amelyben 

egyértelműen meg kell jelölni (ki kell emelni) az igazolni 

kívánt eszköz megnevezését és adatait.  

 

A nem saját tulajdonban levő eszközök rendelkezésre 

állását az előírt eszközökre vonatkozó, erről szóló és a 

teljesítési határidő lejártáig terjedő bérleti/használati 

szándéknyilatkozattal, előszerződéssel vagy már meglévő 

bérleti szerződés másolati példányának csatolásával kell 

igazolnia. 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                          igen   nem  

 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                                   igen    nem  
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III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve       igen nem  

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                      

                                                                                      

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 

képzettségét        igen    nem           

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

    

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos , alkalmazásának 

indokolása:                           

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 

                          

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 

indokolása:                            

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos 

és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma               

VAGY:  

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma           ••   

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 

eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           

 

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

    Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján                                                 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:                                                                              igen    nem  

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

                                                                                      

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

                                                                                      

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                igen     nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)                 
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Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)                 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)               

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2015/06/01  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10:00 

A dokumentációért fizetni kell                                                                                                    igen      nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:                    Pénznem:        

A fizetés feltételei és módja:                                                                   

                                                                                       

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2015/06/01  (év/hó/nap)                                Időpont: 10:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  •••• /•• /••    (év/hó/nap)                                                                       

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i): magyar 

 Egyéb:  

 Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 •••• / •• /•• -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY  

Az időtartam hónapban:  •••  vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum  2015/06/01  (év/hó/nap)                                  Időpont: 10:00 

Hely : Bákonyi Ügyvédi Iroda (4028 Debrecen, Ajtó utca 25.)                                     

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                       igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, 

továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban 
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meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. /Kbt. 62. § (2) bekezdés/ 

 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat 

a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 

kerülnek. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a 

közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés 

teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként. 

 

Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat 

ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti 

felolvasólapba. 

 

A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek 

jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes 

ajánlattevőnek. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                                        

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen     nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

                                                                                       

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos   igen  nem  

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

 

 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 

tárgyalás időpontja :( ha az eljárás tárgyalásos) 

                                                                                      

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele? (adott esetben) 

           igen     nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

további információk: (adott esetben)  

Az ajánlati dokumentáció teljes terjedelmében átvehető személyesen az igénybejelentést és az előzetes időpont 

egyeztetést követően, az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az 

ajánlattételi határidő lejártáig, az A.II. mellékletben megadott helyen, munkanapokon 09.00-16.00 óra között, az 

ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 10.00 óráig vehető át. Igénybejelentést a 

kozbeszerzes@drbakonyi.hu email címre szükséges elküldeni.  

Az igénylésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- a hirdetmény iktatási számát,  

- a szerződéshez rendelt elnevezést,  

- az igénylő ajánlattevő nevét, székhelyét, 

- a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

 

Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. 
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Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa:  

                                                                                      

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

                                                                                      

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak              

    igen     nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbbak:              

Azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2) 

P/1. valamint III.2.3) M/1-M/2. 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

                                                                                      

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen     nem  

V.4) Egyéb információk: 

1. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 1 papír alapú eredeti példányban és 1 a papír alapú 

példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (teljesen kész eredeti ajánlat 

beszkennelve, CD/DVD adathordozón) kell benyújtani. Az ajánlatot írásban és zártan, eljárást megindító 

felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő alábbi okmányainak másolati példányát: 

- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy 

ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt az adott szervezet vonatkozásában aláírási 

címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi, 

- amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő adatai nem 

szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az eljárást megindító felhívás feladása időpontjánál 

30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot. 

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a 

képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

3. Az ajánlattevő tudomásul veszi azon tényt, hogy az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban 

felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 

4. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő esetleges hátrányos 

következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik – ő 

viseli.  

5. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar 

nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. 

6. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. 

7. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése esetében az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a 

szerződést, amennyiben e személyt az összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte.  

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
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9. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell 

arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 

10. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 62. § (3) bekezdés 

szerinti információkat. 

11. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 

venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában tett nyilatkozat nemleges tartalom esetén is 

csatolandó. 

12. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az 

egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 

során meg kell felelni. 

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírt 

nyilatkozatokat. Az ajánlattevő a kiadott iratminták használatát javasolja az ajánlat összeállítása során. 

14. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a közöttük létrejött 

megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást és annak százalékos megosztását valamint azt, hogy a 

szerződés megkötésére, illetve harmadik személy és az ajánlatkérő felé történő képviseletre az ajánlattevők 

közül melyikük bír felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget 

vállalnak. A közös ajánlattevők kötelesek megjelölni maguk közül azt a szervezetet vagy személyt, amelyet –

nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít. 

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül 

részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – 

teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során 

közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi 

adó nélkül számított ellenértékéből. 

15. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, 

üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag 

olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti 

elemeket. 

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, 

információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 

Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. § (3) 

bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely 

a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 

meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 

Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással 

olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés körébe 

tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának (azon részeibe betekinthessen, 

mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az 

iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. 

16. Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő nevében eljárón 

keresztül kérhet. Az ajánlatkérő nevében eljáró: a felhívás A melléklet I., II. pontjában meghatározott Bákonyi 

Ügyvédi Iroda. 

17. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai 

helyi idő szerint értendő. (CET) 

18. Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti. 

19. Ajánlattevőnek csatolnia kell az igénybe venni kívánt hulladékkezelő központ, vagy hulladékártalmatlanító 

lerakó hatályos engedélyeinek másolatát és a szolgáltatás időtartalmára vonatkozó, kötelező érvényű befogadó 
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nyilatkozatot. 

20. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. 

(VIII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevő az ajánltában nyilatkozni köteles, hogy 

nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 

21. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek 

vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   2015/04/17   (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

 

Postai cím: Ajtó utca 25. 

 

Város/Község: Debrecen  

 

Postai 

irányítószám:4028 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Bákonyi László ügyvéd 

Telefon: +36 52323934 

 

 

E-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu 

 

Fax: +36 52783875 

Internetcím (URL): www.drbakonyi.hu 

 

 

 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 

 BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

 

Postai cím: Ajtó utca 25. 

 

Város/Község: Debrecen  

 

Postai 

irányítószám:4028 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Bákonyi László ügyvéd 

Telefon: +36 52323934 

 

 

E-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu 

 

Fax: +36 52783875 

Internetcím (URL): www.drbakonyi.hu 

 

 
 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 

BENYÚJTANI 

 

Hivatalos név: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

 

Postai cím: Ajtó utca 25. 

 

Város/Község: Debrecen  

 

Postai 

irányítószám:4028 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Bákonyi László ügyvéd 

Telefon: +36 52323934 

 

 

E-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu 

 

Fax: +36 52783875 

Internetcím (URL): www.drbakonyi.hu 
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IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI 

 

Hivatalos név: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság tér 6. 

Város/község: Hosszúpályi  Postai irányítószám: 4274 Ország: HU 

 

Hivatalos név: Hajdúbagos Községi Önkormányzat 

Postai cím: Nagy utca 101. 

Város/község: Hajdúbagos Postai irányítószám: 4273 Ország: HU 

 

Hivatalos név: Kokad Községi Önkormányzat 

Postai cím: Kossuth utca 60. 

Város/község: Kokad Postai irányítószám: 4284 Ország: HU 

 

Hivatalos név: Létavértes Városi Önkormányzat 

Postai cím: Kossuth utca 4. 

Város/község: Létavértes Postai irányítószám: 4281  Ország: HU 

 

 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ 
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

RÉSZ SZÁMA:  •••             ELNEVEZÉS:                                                    

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy •• .•• .•• .••-•  ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

3) MENNYISÉG  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK 

FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban:   ••    vagy napban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY        

Kezdés:         •••• /•• /••      (év/hó/nap) 

Befejezés:     ••••  /•• /••     (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------- 



 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu 

 

                 Napirend száma: 8. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 30. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Döntés az 1284/2 hrsz-ú közterület területének 

megnöveléséről 

 

Készítette:  dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Mint köztudott jelenleg is folyamatban van a szennyvízberuházás a településen. A tervekben 

szerepelt egy olyan szakasznak a megvalósítása – Bocskai köz -, mely a gyakorlatban 

indokolatlan, hiszen beépítetlen ingatlanokhoz vezetné a csatornahálózatot, ami 

előközművesítésnek minősül, amit az Európai Unió viszont nem támogat. 

Mivel az oda betervezett csatorna szakasz megépítésének a pénzügyi fedezete rendelkezésre 

áll a pályázatban, felmerült annak lehetősége, hogy máshol kerüljön megépítésre ez a rövid 

szakasz.  

Itt olyan szakasz jöhetett szóba, amely szerepel a vízjogi létesítési engedélyben. Mivel a 

csatorna hálózat az Erdő utca egy bizonyos pontjáig lett betervezve, viszont igény mutatkozna 

rá, hogy a Nap utcai kereszteződésig meghosszabbítsák a csatornahálózatot, mivel olyan 

ingatlanok előtt haladna el a csatorna, melyek tulajdonosai rá is kötnének a hálózatra.  

 

Mivel az 1284/2 hrsz-ú Erdő utcai szakaszra van érvényes vízjogi létesítési engedély, ezért 

ezen útszakasz meghosszabbítása esetén tovább lehetne vinni a csatornahálózatot.  

 

Ebben az esetben megnövelnénk az 1284/2 hrsz-ú belterületi út területét és ugyanennyivel 

csökkentenénk a 01021 hrsz-ú külterületi út területét, ugyanis az út ezen szakasza már 

külterületi besorolású. 

 

A változtatással kapcsolatban konzultáltunk az állami főépítésszel, aki megerősítette azt, hogy 

az eljárás nem igényel újabb Településrendezési Terv módosítást, azt egy egyszerű 

földhivatali eljárás keretében végig tudjuk vinni. 

 

Első lépésben a Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy az 1284/2 hrsz-ú belterületi 

utat megnöveli, ezzel együtt csökkenti a 01021 hrsz-ú külterületi út területét. Ezt követően a 

földmérő készít egy változási vázrajzot, mely alapján a földhivatal bejegyzi a változtatást, 

végül a területváltozás belterületbe vonásáról kell dönteni, melyet a döntést követően a 

Földhivatal bejegyez. 

 

…/2015.(IV.30.) határozat tervezet 

Döntés az 1284/2 hrsz-ú közterület területének megnöveléséről 

 

1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Hosszúpályi 1284/2 hrsz-ú, - a valóságban az Erdő utca vasúton túli része -, területét 

megnöveli az 1274 hrsz-ú közterület vonaláig a 01021 hrsz-ú külterületi önkormányzati út 

területének a csökkentésével. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy adjon megbízást a változási vázrajz elkészítésére, ezt 

követően gondoskodjon a változtatási kérelemnek az illetékes Földhivatalhoz történő 

benyújtásáról. 

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a 2.) pontban rögzített eljárás lezárultát követően 

kezdeményezze az illetékes Földhivatalnál a területileg megnövelt 1284/2 hrsz-ú 

önkormányzati út vonatkozásában a belterületi határvonal módosítását. 

 

      Felelős: Berényi András polgármester 

      Határidő: azonnal 




