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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
2022. évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szakértő megbízásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében az 
ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
 
A közbeszerzési terv nyilvános, azt az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. 
 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel (ebben az esetben a közbeszerzési tervet 
módosítani kell). 
 
A jelenleg rendelkezésre álló tervek és adatok alapján a határozati javaslat szerinti Közbeszerzési 
tervben feltüntetésre kerültek Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évben tervezett, közbeszerzési értékhatárt 
elérő beszerzései. 
 
A tervezett eljárások száma: 1 db. 
 
A társulás 2 db tehergépjármű és 1 db aprítógép beszerzését tervezi, melyre 66.141.732 Ft +ÁFA, 
azaz bruttó 84.000.000,- Ft-ot tervezett költségvetésben. 
 
A társulás a Beszerzési Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) alapján árajánlatot kért a 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására. Ez a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység, mint tanácsadói tevékenység a szabályzat II./1. pontjában szabályozott kivételi 
körébe tartozó, így csak 1 db árajánlat beszerzése volt szükséges. 
 
A felkért dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakjogász (ügyvéd/KASZ: 36075110/felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó/lajstromszám: 00271/ cím: 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 35. 
I. emelet 6., adószám: 55950802-2-33) az eljárás teljes körű lebonyolítására nettó 600 000 Ft + 
27% ÁFA árajánlatot adott. A fenti ár nem tartalmazza a hirdetmény ellenőrzési, ajánlat felhívás 
hirdetmény, eredmény hirdetmény és az EKR rendszerhasználat díjait, továbbá nem tartalmazza a 
közbeszerzés tárgya szerinti szakértő, valamint a pénzügyi szakértő díjazását, melyekre szintén 
tartalmaz fedezetet a társulás költségvetése. 
 
 
 



 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 
1. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés szerinti, a társulás 2022. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervének a társulási tanács által történő elfogadását az alábbiak szerint támogatja: 

 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

Időbeli ütemezés 
Becsült érték 

nettó 
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Az  eljárás 
megindításának 
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időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

Árubeszerzés 
2 db tehergépjármű és 1 db 

ágaprító berendezés beszerzése 
Nemzeti  nyílt 2022. március  2022. szeptember 66.141.732,- 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határidő: 2022. március 3.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja egyetért azzal, hogy Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi 
közbeszerzési tervében jóváhagyott „tehergépjárművek és ágaprító berendezés beszerzése” tárgyú 
árubeszerzés közbeszerzési feladatainak ellátására dr. Dóka Zsolt egyéni ügyvéd (2000 
Szentendre, Széchenyi tér 35. I/6.) árajánlatát fogadja el és bízza meg nettó 600.000,- Ft + ÁFA 
értékben. A szolgáltatás ellenértéke a Hatvan és Térsége Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 
 

Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Hatvan, 2022. február 17. 

 
         Horváth Richárd 
               polgármester 
Látta: 
 

      dr. Kovács Éva 
jegyző 
 

    


