
* Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII.  törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester 

jogosult döntést hozni.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.  

 

Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi 

előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 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. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában TED 2018/S 075-167076 iktatószámon, 2018. április 18. napján közzétett részvételi 

felhívással indított, a Kbt. második rész szerinti uniós értékhatárt elérő értékű meghívásos 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a feladatra vállalkozási keretszerződést kötött 2018. 

szeptember 07-én a LIÁN KERTÉSZET Kft-vel, melynek hatálya 2019. január 1-től 2021. 

december 31-ig terjedő határozott időtartam. 

 

Annak érdekében, hogy a közterületeken és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokon 

folyamatosan biztosítva legyen a zöldterületi- és egyéb közszolgáltatás, 2022. január 1. 

napjával új, 3 évre vonatkozó, határozott idejű szerződés megkötését javasoljuk, amelyhez 

közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 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 becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak 

tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - 

teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre 

kötendő szolgáltatásra irányuló szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás 

a becsült érték. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a dologi 

kiadások soron nettó 173.160.000,-Ft előirányzat került betervezésre, amely a szolgáltatás 

jelenlegi egyévi díja. Ennek alapulvételével a szolgáltatás becsült értéke 3 évre vonatkozóan 

nettó 519.480.000.- Ft lenne. Javasoljuk, hogy - miután beruházások végrehajtásával tovább 

kívánjuk növelni a fenntartandó zöldfelületet - a szolgáltatás megrendelésére az Önkormányzat 

évi nettó 205.000.000.- Ft értékben vállaljon előzetesen kötelezettséget, három éven keresztül 

a 2022. évi, 2023. évi és 2024. évi költségvetés terhére, mindösszesen nettó 615.000.000.- Ft 

összegben. 



A becsült érték alapján 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. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően 

készült. 

 

Fentiek alapján a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében kérem Tisztelt Polgármester 

Urat, hogy a határozati javaslat alapján az előzetes kötelezettségvállalásról dönteni 

szíveskedjék. 

 

 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE 

ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …. /2021. 

(III.16.) határozata a parkok- és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati 

tulajdonú bel- és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes 

kötelezettségvállalásról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

 

"A" változat 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata előzetes kötelezettséget 

vállal mindösszesen nettó 615.000.000.- Ft erejéig az Önkormányzat által fenntartott 

parkok-, és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes 

területek kaszálása tárgyú szolgáltatási szerződés díjára a 2022. január 01-től 2024. 

december 31-ig terjedő időszakra, az Önkormányzat 2022. évi, 2023. évi és 2024. évi 

költségvetése terhére, évenként nettó 205.000.000 Ft összeghatárig. 

II. intézkedik a kötelezettségvállalás költségvetésekben való szerepeltetésére, továbbá 

gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.  

Határidő: a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2021. december 31., 

egyebekben a tárgyévi költségvetési rendelettervezetek elfogadása  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

"B" változat 

I.  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat nem vállal előzetes 

kötelezettséget az Önkormányzat által fenntartott parkok- és fasorok-, játszóterek 



karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek kaszálása tárgyú 

szolgáltatási szerződés díjára.  

II. gondoskodik a szolgáltatás egyéb irányú megoldásának kidolgozásáról. 

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest, 2021. február 23. 

 

 

 

 

Szabó András 

koordinációs ügyintéző 

az előterjesztés készítője 

 

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörben eljárva a szükséges döntéseket 2021. március 16. napján meghozom.  

 

 

 

 

         Bese Ferenc 

        polgármester  

        előterjesztő 


