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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVAROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

A Gazdasági Bizottság  a  2011. december 6-i  ülésén  a 480/2011.(XII.06.)  sz.  határozatával 
felkérte  Polgármester  urat,  hogy  „készítessen  tájékoztatót  arról,  hogy  2005-2009-ig  terjedő 
időszakban  a  lomtalanítás  feladatait  ki  és  hogyan  látta  el,  valamint,  hogy  a  feladatok 
ellátásához szükség volt-e közbeszerzési eljárás lefolytatására.”

A  Bizottság  határozatának  eleget  téve  tárgyi  ügyben az  alábbiakról  tájékoztatom  T. 
Bizottságot:

2004.  január  1-től  határozatlan  ideig  (visszavonásig)  szóló  szerződés  alapján  az 
Önkormányzat részére  a Har-West Általános Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft. (2364  Ócsa, 
Üllői  út  58.)  végzett  szállítási  és  rakodási feladatokat.  Ennek  keretében  került  sor mind  a 
költöztetési,  mind  a  lomtalanítási  feladatok  elvégzésére,  miután  e  tevékenységekre  külön 
szerződés nem köttetett. 2005. évben az ilyen  jellegű feladatokra nettó 5.149.671 Ft kifizetése 
történt meg.  Tekintettel a szerződés összetett tárgyára, a Pénzügyi Iroda nyilvántartása szerinti  
kifizetések a tevékenységeket elkülönítetten nem rögzítik.

2006-tól  kezdődően  a  bizottsági  határozatban  megjelölt  időszakban  –  első  ízben  ezen  év 
február 1.- december 31-ig tartó időtartamra – a BOHUS Biztonsági Szolgálat  Kft-vel  került  
sor szerződéskötésre a lomtalanítási feladatok elvégzésére.
E szerződés alapján nettó 6.717.000 Ft összegű kifizetésre került  sor.

2007. január  1-től  –  február  15-ig  tartó  határozott  időre,  –  a  már  folyamatban  lévő  
közbeszerzési  eljárás eredményes  lefolytatásáig  – került  sor szerződéskötésre,  mely  alapján 
3.136.400,- Ft összegű kifizetés történt.
A lefolytatott  közbeszerzési  eljárás szerződéskötésére  2007. április  20-án került  sor,  mely  
szerződés hatálya  2008.  április  30-ig  tartott.  Ezen  szerződéses időszakban  elvégzett  tárgyi  
szolgáltatásokért 15.979.839 Ft összegű kifizetést eszközöltünk.

A 2008. május 1. – 2009. április  30-i időszakra, valamint  a 2009. május 1. – 2010. április  30-
ig  szóló  időtartamokra  kötött  szerződések  alapján  2008. évben 9.704.900 Ft összegű,  míg  
2009. évben 7.791.640,- Ft összegű kifizetés történt.

Közbeszerzési eljárás szükségessége kapcsán a vonatkozó jogszabályok alapján lomtalanítási  
szolgáltatási  feladatok elvégzésére vonatkozóan a közbeszerzési értékhatár 2005. évben nettó 
2 millió  Ft, 2006. évtől kezdődően nettó 8 millió  Ft volt. Ugyanakkor a közbeszerzési eljárás 
mellőzésével történő beszerzés esetén fontosnak tartom megemlíteni,  hogy  - a Kbt. 323.§ (5) 
bekezdés c) pontja és (6) bekezdése alapján – ezen okból jogorvoslati  eljárás iránti kérelmet a 
szerződés megkötésének  időpontjából számított  egy éven belül,  míg  hivatalból  való  eljárási 
kezdeményezési  joggal  rendelkező,  a  jogszabályban  meghatározott  szervezeteknek  vagy 
személyeknek három éven belül lehet benyújtaniuk.
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Amint  a  fentiek  szerinti  kifizetési  összegek  is  tükrözik,  a  lomtalanítási  célra  évenként 
kifizetett  összegek  meglehetősen eltérőek.  Az  előzetes  tervezések  alapján  becsült  költségek 
ugyanis  nagymértékben  változtak,  változhattak  a  rehabilitációs  célok  és  előre  nem 
kalkulálható feladatok függvényében. Éppen ezek miatt  került  sor a lomtalanítási  feladatokkal 
összefüggő  feladatok  újragondolására  és  a  korábbi  gyakorlat  oly  módon  történő 
megváltoztatására,  miszerint  a  rehabilitációs  felújításokkal  összefüggésben  felmerülő  
lomtalanítást már a kivitelezésre  megkötött  szerződés alapján végeztetjük  el.

Budapest, 2012. január 25.

   dr. Bácskai János
       polgármester megbízásából:

       Madár Éva s.k.
      mb. irodavezető
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