Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

MEGHÍVÓ
Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. június

23-án (csütörtök) 17 órakor

tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Napirend:
1.) Döntés a kommunális szilárd hulladék lerakó rekultivációjára kiírt pályázat tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
2.) Előterjesztés a TED 2011/S 92-151030 nyilvántartási számú, nyílt közbeszerzési
eljárás visszavonásáról
Előadó: Fazekas László polgármester
3.) Egyebek

Albertirsa, 2011. június 20.

Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. június 23-ai rendkívüli ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 1.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:
igen
nem

Az előterjesztés tárgya: Döntés a kommunális szilárdhulladék lerakó rekultivációjára
kiírt pályázat tárgyában
A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Fazekas László polgármester
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:
Mellékletek: Társulási megállapodás
Az előterjesztést véleményező bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:
Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2011. június 20.

Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
Előterjesztés
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. június 23-ai rendkívüli ülésére,
„Döntés a kommunális szilárdhulladék lerakó rekultivációjára kiírt pályázat
tárgyában”

Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testületünk június 16-ai rendkívüli ülésén első olvasatban tárgyalta a címben
szereplő előterjesztést. Azóta (június 20-án) sor került a tervezett társulásban részt venni
szándékozó önkormányzatok tisztségviselőinek egyeztetésére. Az egyeztetés során a
következők derültek ki:
- a hat önkormányzat képviselő-testületei közül, Albertirsa kivételével, a többiek
meghozták pozitív döntésüket,
- a társulási megállapodás tervezetének javított változatát mellékelten küldöm. A
tervezetben egyébként csupán két, részben formálisnak tekinthető változtatás (VI.1.3.,
XIV.2. pont) történt, indítványomra,
- a pályázat nyertesei nem utó-, hanem szállítói finanszírozásban részesülnek. Ez azt
jelenti, hogy a korábban említett lehetséges likviditási problémákat nem, illetve
nagyságrendekkel kisebb mértékben okozhatja a pályázaton történő eredményes
szereplésünk,
- a társulási megállapodás tervezetének VI.4.3. pontjában leírtak a következőt jelentik:
saját forrásból csupán a társulás működési költségeit kell a költségvetésünkben
megtervezni és biztosítani. Ennek összege a 2011. évre, a pontosított finanszírozási
táblázat szerint, 24.250 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!
Úgy gondolom, mindezek alapján vállalható a pályázatban való részvételünk. Eredményes
szereplésünk nem okozhat számunkra különösebb pénzügyi nehézségeket.
A döntést azért nem tolhatjuk későbbre, mert a pályázat első benyújtási határnapja 2011.
szeptember 1. A társulás munkáját emiatt azonnal meg kell kezdeni, ám ahhoz a megállapodás
aláírására nincs további idő.
Mindezek alapján tisztelettel kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati
javaslat támogatását.

Határozati javaslat
Albertira Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a
Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társuláshoz, a társulási megállapodás rendelkezéseit
magára nézve kötelezőn ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a Környezet és
Energia Operatív Program keretében kiírásra került a „A települési szilárdhulladék-lerakókat
érintő rekultivációs programok kiterjesztése” – projekt megvalósításához szükséges költséget,
azaz 222.990.875.- Ft-ot, projekt arányosan biztosítja.
Határidő: (a társulási megállapodás aláírására) 2011. június 24.
Felelős: Fazekas László polgármester

Albertirsa, 2011. június 20.
Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. június 23-ai rendkívüli ülésére

Ügyiratszám:

Napirendi pont:2.

Minősítés:
Az előterjesztés minősített többséget igényel:

igen

nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a TED 2011/S 92-151030 nyilvántartási számú, nyílt
közbeszerzési eljárás visszavonásáról
A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Földesiné Töpper Ilona közbeszerzési tanácsadó
dr. Kovács Tímea aljegyző
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: -

Mellékletek: Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
-

Jogi, Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:
Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2011. június 20.

dr. Kovács Tímea aljegyző

ALBERTIRSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. június 23-ai ülésére,
a TED 2011/S 92-151030 nyilvántartási számú, nyílt közbeszerzési eljárás
visszavonásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, IrsayKároly u. 2.), mint ajánlatkérő, az
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. május 13-án TED 2011/S 92-151030 nyilvántartási
számmal, nyílt közbeszerzési eljárást indított „Albertirsa város közigazgatási területén
települési kommunális szilárdhulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, a fogyasztók
számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszer működtetése”
tárgykörben.
Az ajánlattételi határidő alatt, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 56. §ában foglaltak alapján, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás-kérések érkeztek a lehetséges Ajánlattevőktől. A
kérdések áttekintése során megállapítottuk, hogy azok olyan problémákat vetnek fel, amelyek
kiegészítő tájékoztatás adásával, vagy a felhívás és a dokumentáció módosításával (Kbt. 76. §
(1) bekezdése) nem kezelhetőek egyértelműen úgy, hogy annak ne legyen potenciálisan
jogorvoslati kérelem benyújtás a következménye, mivel a vonatkozó jogszabályok
összetettsége és a fennálló, kapcsolódó szerződések jelen beszerzésre való kihatása rendkívül
bonyolulttá teszi az ügyet, különös figyelemmel arra is, hogy a szerződés elnyerése iránt igen
nagy az érdeklődés és a jelenlegi szolgáltatónak mindenképpen érdekében áll az eredményes
eljárás és új szerződéskötés elhúzódása.
E helyzetet a legkockázat mentesebben úgy lehet kezelni, ha a válaszadásba nem
bonyolódunk bele, és nem adunk támadási felületet, az eljárást visszavonjuk, (Kbt. 76. § (3)
bek.) ugyanakkor az eset tanulságait felhasználva, új eljárást készítünk elő a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairólszóló 64/2008. (III. 28.)
Korm. rendelet, továbbá a kapcsolódó hatályos szerződések, rendeletek, és a felmerült, még
tisztázandó kérdések megoldása alapján.
Ilyen kérdések voltak különösen:
„A B15.5) I. bírálati szempontnál a HÍRÖS Kft. által megállapított 2.1 Ft/l hulladékkezelési
díj 2011. január 1-től érvényes. A további évek ártalmatlanítási díja nem ismert. Az ár tartást
követő időszakban a hulladékkezelési díj emelésének mértékével is emelhető az ár?”
„Figyelemmel arra, hogy a 3-as bírálati részszempont alapján az ajánlattevőknek az ajánlati
árukhoz viszonyítva 2014. 12. 31-ig előre meg kell adni az áremelés mértékét, továbbá, hogy
a hulladékelhelyezési díj az ajánlati árnak hozzávetőlegesen 50%-át teszi ki és ennek mértéke
csak a 2011. évre ismert, kérjük nyilatkozzanak, hogy a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. a
szerződés futamideje alatt végig a 2011. évre vonatkozó díjon fogadja-e az albertirsai
közszolgáltató által beszállítandó hulladékokat. Amennyiben nem, kérjük szíveskedjenek a
hulladék ártalamatlanítási díjat évenkénti bontásban a szerződés teljes futamidejére
megadni.”

A kockázatok és a bírság elkerülése, valamint a pályáztatás alapján, egy mindenre kiterjedő,
jól szabályozott, ellentmondásokat nem tartalmazó szerződés megkötése érdekében javaslom,
hogy az eljárás visszavonását és az új eljárás előkészítését elfogadni legyenek szívesek.
Határozati javaslat
Albertirsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Európai Unió Hivatalos Lapjában
2011. május 13-án, a TED 2011/S 92-151030 nyilvántartási számú, nyílt közbeszerzési
eljárást megindító ajánlattételi felhívását visszavonja. A képviselő-testület felhatalmazza
Fazekas László polgármestert, az új eljárás előkészítésével kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Albertirsa, 2011. június 20.
Fazekas László
polgármester

