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A Magyar Országgyülés
Önkormányzati bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak

	

Bizottságimódosítóiavaslat
az Orszá yűhEs elnökének

Flelvben

Tisztek Elnifk Asszony!

A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és 102 _§ (1) bekezdése alapján A közlyeszerzcsckről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes
törvények módosításáról szóló T/11289. számú törvényjavaslathoz az Fankormányzati
bizottság az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

nyújtja be :

A törvényjavaslat 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik (A
hulladekgardálkodásrói szóló 2000 . évi XLIII . törvény 27. §-ának (4)-(5) bekezdése)

3 . § (3) A Hgt. 27. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a kővctkezo rendelkezések lépnek :

„(4) A települési önkormányzat az önkortnáztyzati rendeletben a 21 . § (3)-(5)
bekezdésének figyelembevételével axxeghatárazott közszolgáltatás vagy egyes elemei
ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekrol szóló 2003 . évi
CXXIX. tőrvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni
(vagy azért, mert nem tartozik a. Kbt . alkalmazási körébe a szerzodés megkötése, vagy
azért, mert a Kht. szerinti kivételi körbe esik) . A közszolgáltató létrehozására,
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás részletes szabályait külön jogszabályok
határozzák rneg.

(5) A közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetén az eljárást 6 hónapon belül
ismételten meg kell kezdeni . A kpzszolgáltatási szerzodés megkötéséig a teicpiilési
önkormányzat [maga] kőteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásáról ."

Országgyűlés Hwat~h
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Indokolás

A hulladékgazdálkodási feladatok szervezésénél a versenyen túl egyéb szempontokat is
figyelembe kell venni .
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990, évi LXV. tv. kimondja,
hagy önkormányzatok a feladatkörükbe kötelezoen tartozó közszolgáltatások ellátása
céljából önkormányzati intéznnényt, vállalatot, más szervezetet alapíthatnak .
indokolt a törvényben is rnegjelenítení, hogy a feladat ellátás formájától, módjától függ
az, hogy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik-e a tevékenység szervezése . Az
lehetséges, hogy a törvény hatálya alá tartozik, de még sem kell eljárást lefolytatni a
tőrvény értelmében .

Budapest,20{14.oktvber1 .
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ottság elnöke
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