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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata feladata az általa fenntartott
zöldterületek, fasorok, játszóterek karbantartása az önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes
területek kaszálása, gondozása a mindenkori hatályos jogszabályokba foglalt minőségi és
mennyiségi követelményeknek megfelelően.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk az élővilágnak, valamint a táji elemeknek, mivel ezek egyben
eszközök is a környezet ártalmai ellen. A tervszerű gondozással biológiailag aktív felület
alakul ki, mely biztosítja a kerületben élők aktív pihenését, kikapcsolódását.
Annak érdekében, hogy a közterületeken és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
folyamatosan biztosítva legyen a zöldterületi és egyéb közszolgáltatás, 2016. január 1.
napjával új, 5 évre vonatkozó, határozott idejű szerződés megkötését javasoljuk, melyet meg
kell előzzön a közbeszerzési eljárás lefolytatása. A leendő Szolgáltató feladata a
zöldfelületekhez, fasorsokhoz kapcsolódó teljes vertikum ellátása, a megfelelő eszközök és
személyzet biztosítása.
Az alkalmazandó eljárásrend meghatározásához szükséges a közbeszerzés értékének (becsült
érték) megállapítása. A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért
általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított-, legmagasabb összegű
teljes ellenszolgáltatást kell érteni. A szolgáltatás becsült értéke öt évnél hosszabb időre kötött
szerződés esetében, a havi ellenszolgáltatás hatvanszorosa.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015-ös költségvetésében
felhalmozási és dologi kiadások soron 124.500 eFt előirányzat került betervezésre, így a
szolgáltatás becsült értéke – a fenti számítási mód szerint - nettó 622.500 eFt.
A park-és fasor fenntartási, valamint önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek
kaszálásra és gondozásra szolgáltatási szerződés megkötéséhez uniós értékhatárokat elérő
értékű nyílt eljárás lefolytatása szükséges, melynek eredményes lebonyolítása több hónapot
vesz igénybe.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megkötendő park-és fasor, játszóterek
karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek kaszálása tárgyú
szolgáltatási szerződés fedezetére vállaljon előzetes kötelezettséget 2016. január 01-től 2020
december 31-ig terjedő időszakra, öt éven keresztül az Önkormányzat 2016., 2017, 2018,
2019 és 2020 évi költségvetései terhére.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ….
/2015. (VII.07.) határozata az Önkormányzat által fenntartott parkok és fasorok,
játszószerek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek
kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
kötelezettséget vállal mindösszesen 622.500 eFt+ÁFA erejéig az Önkormányzat által
fenntartott parkok és fasorok , játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú belés külterjes területek kaszálása tárgyú szolgáltatási szerződés díjára 2016. január 01-

II.

III.

től 2020 december 31-ig terjedő időszakra, a 2016, 2017, 2018, 2019 és 2020 évek
költségvetései terhére.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás költségvetésben való
szerepeltetésére, továbbá hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Határidő: a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2015. december 31.
tárgyévi költségvetési rendelettervezetek elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc
polgármester
nem vállal kötelezettséget az Önkormányzat által fenntartott parkok és fasorok,
játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek kaszálása
tárgyú szolgáltatási szerződés díjára.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A határozati javaslat
elfogadása Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014 (XI.14)
Önkormányzati rendelet 50.§ (2) b) pontja alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2015. június 15.
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