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Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: 

Jegyzői Titkárság 

Az előterjesztést megtárgyalja: 

Pénzügyi Bizottság 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2011. február 10-i ülésére 

 

a „kintlévőségek behajtására közreműködő kiválasztása” tárgyú közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást 

lefolytató szervezet megbízására 

 

 

Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az elmúlt 5 évben felhalmozódott helyi 

adó és gépjárműadó kintlévőségeinek behajtására, illetve a bevallási kötelezettségüket 

elmulasztó adózók adófizetési kötelezettségének ösztönzése érdekében külső közreműködőt 

kíván igénybe venni. 

 

Fentiek alapján 2011. január 14-i határidővel a Polgármesteri Hivatal három cégtől kért 

ajánlatot. A határidőig beérkezett két ajánlat – a harmadik cégtől ajánlat többszöri megkeresés 

ellenére sem érkezett – között szerepel olyan, amelynek összege meghaladja a szolgáltatás 

megrendelésére vonatkozó közbeszerzési értékhatárt – 8 millió forintot – melyet a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 244. § (1) 

bekezdése alapján az éves költségvetési törvény állapít meg (a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 74. § (1) bekezdés d.) pontja). 

 

Az értékhatár miatt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, melynek fajtája a Kbt. 249. 

§-a szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás. 

 

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatót adott ki a helyi önkormányzati költségvetési 

szervek beszerzéseiről 2010. december 22-én, melynek értelmében a Közbeszerzések Tanácsa 

felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel a Kbt. 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt azon 

előírásra, mely szerint a bíráló bizottság feladata az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 

készítése az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy 

vagy testület számára, a bírálóbizottság tagjai és a közbeszerzési eljárást lezáró döntést 

meghozó személy, illetve testület tagjai feladat- és hatáskörének el kell határolódniuk és 

közöttük nem lehet átfedés. 

A Kbt. 8. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a 

dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az 
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ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg 

szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - 

szakértelemmel kell rendelkezniük. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2010. (I. 28.) számú határozatával 

fogadta el a Közbeszerzési Szabályzatot, melynek 8. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő az 

ajánlatok elbírálására legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli 

szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást 

lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. 

 

A fentiek figyelembe vételével javaslom a közbeszerzési ad-hoc bizottság tagjai közé 

megválasztani: Dr. Németh Mónika jegyzőt, Tóth Róbert közbeszerzési szakértőt, Csányi 

Tibort, mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyt és Bóta Adrienn, mint a 

közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személyt. 

 

A közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátására, 

valamint egyes közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására 2010. december 30.-án 

megbízási szerződés jött létre Abony Város Önkormányzata és a Kár – Mentor Szolgáltató és 

Kereskedelmi Bt. között, mely megbízási szerződés 3. pontja alapján a felek minden esetben 

egyedileg állapodnak meg az egyes eljárások lebonyolítására vonatkozó díj megállapításáról. 

A Kár-Mentor Bt. a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó ajánlata az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

A „kintlévőségek behajtására közreműködő kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó megállapodás a határozati javaslat 

mellékletét képezi. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

…/2010. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a „kintlévőségek behajtására közreműködő kiválasztása” tárgyú közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást 

lefolytató szervezet megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 

2003. évi CXXIX. törvényben foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „kintlévőségek behajtására 

közreműködő kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési 

feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-t 

bízza meg. 

 

2. A megbízási díj 200.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 250.000,- Ft, melynek fedezetét a 

2011. évi költségvetésben biztosítja. 
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „kintlévőségek behajtására 

közreműködő kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok 

ellátásával 

m e g b í z z a 

 

Bóta Adrienn 

(2740 Abony, Néphadsereg u. 24/A) 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértő 

(Kár-Mentor Bt. 5000 Szolnok, Arany J. u. 20.) 

Dr. Németh Mónika jegyző 

(2740 Abony, Szabadságharcos u. 6.) 

Csányi Tibor  

(2740 Abony, Kodály Zoltán u. 58.) 

személyeket 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. 

Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2011. február 28. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

Kár - Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Szolnok, Arany János u. 20.) 

Bóta Adrienn 

Csányi Tibor 

 

Abony, 2010. február 03. 

 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

 polgármester 
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…/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 

 

 

amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740, Abony, Kossuth tér 1.) 

képviseli Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester mint Megbízó - továbbiakban 

Megbízó  

 

másrészről a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (5000 Szolnok, Füst Milán 

utca 3.)  képviseli: Tóthné dr. Besze Mária, mint Megbízott - továbbiakban Megbízott 

között  alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 

 

 

1. Előzmények 

 

 

Felek között 2010. december 30-án Megbízási szerződés jött létre Abony Város 

Önkormányzata „Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos 

ellátása”, valamint „Az egyes közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása” tárgyában. 

 

A Megbízásai szerződés 3. pontja értelmében a felek minden esetben egyedileg állapodnak 

meg az egyes eljárások lebonyolítására vonatkozó díj megállapításáról. 

 

 

2. A megállapodás tárgya 

 

 

Megbízó megbízza Megbízottat, mint a közbeszerzési eljárásban a Megbízó Önkormányzat 

nevében eljáró szervezetet a „kintlévőségek behajtására közreműködő kiválasztása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására. 

 

Megállapodás alapja a felek között 2010. december 30-án megkötött Megbízási szerződés 2.2. 

pontjában foglalt részfeladatok ellátása, a szerződés általános feltételei betartása mellett 

egyedileg megállapított díjazással. 

 

 

3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a 2. pontban foglalt feladat 

maradéktalan, s szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti meg, melynek mértéke: 

200.000, -Ft + ÁFA, azaz kettőszázezer forint + ÁFA. A feladatok teljesítése után Megbízott 

számlát bocsát ki. A számla ellenértékének kiegyenlítése a teljesítést követő 15 napon belül 

átutalással történik. 
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3.1. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 

 

Az eljárást lezáró szerződés aláírása:  100% 

 

 

4. Egyéb rendelkezések 

 

 

Jelen megállapodásban nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a Felek között 

2010. december 30-án megkötött Megbízási szerződés rendelkezései az irányadók. 

 

 

Abony, 2011………………….. 

 

 

 

 

  ..............................................   ..........................................  

 Abony Város Önkormányzata KÁR-MENTOR Szolgáltató és  

 Megbízó képviseletében Kereskedelmi Bt. 

 Romhányiné dr. Balogh Edit Megbízott képviseletében 

 polgármester Tóthné dr. Besze Mária 

  üzletvezető 


