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ELŐTERJESZTÉS 
 

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontja, valamint 
a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) 
Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató pályázatot 
hirdetett Pest megye „önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén”.  
 

A Képviselő-testület a 96/2018.(IV.26.) számú határozatával döntött arról, hogy támogatja a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, az „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 
megnevezésű pályázat benyújtását az alábbi utcák felújítása vonatkozásában: 
 

 
 Beruházással érintett ingatlan 

címe 
Hrsz. 

A Attila utca (Géza fejedelem utca 
– Határ utca közötti szakasz) 
felújítása  

512 

B Árpád utca (Géza fejedelem 
utca –Határ utca közötti 
szakasz) felújítása 

554 

C Géza fejedelem utca 
(Rozmaring utca –Kolozsvári 
utca közötti szakasz) felújítása 

596 

D Petőfi utca (Baross G. utca –
József A. utca közötti szakasz) 
felújítása 

1390/2; 
1296; 
1193; 
1390/2; 
1296; 
1193. 

E Dévay Gy. utca (Baross G. utca 
–Ohmüllner M. utca közötti 
szakasz) felújítása 

8571 



 
F Szily K. út (81106 j. közút –Ybl 

M. sétány közötti szakasz) 
felújítása 

8187; 
8305; 
8241; 
8240; 
9521- 

 
A képviselő-testület a pályázaton való induláshoz bruttó 64.284.477 Ft,- összegszerű 
saját forrást biztosít a 2018. évi költségvetés II/7. számú melléklet 3.1 pontjának - Utak, 
csomópontok építési keretösszeg terhére.  
 
A pályázat a képviselő-testületi döntést követően benyújtásra került. Az előterjesztés 
elkészítésének időpontjában még eredmény nem született a Minisztérium oldaláról.  
 

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 53.§.(1)-(2) 
bekezdése lehetőséget ad az Önkormányzatnak, mint Ajánlatkérőnek feltételes 
közbeszerzési eljárás megindítására. A Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése szerinti 
úgynevezett feltételes közbeszerzési eljárás esetén az Ajánlatkérő még a pályázat 
benyújtása, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően meghirdeti a 
közbeszerzési eljárást. Amennyiben az ajánlatkérő mégsem nyeri el a támogatást, vagy 
csak alacsonyabb összegben nyeri el, úgy eredménytelenné nyilváníthatja a közbeszerzési 
eljárást, vagy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján dönthet úgy is, hogy a lefolytatott eljárás 
eredményeként megkötött közbeszerzési szerződés nem lép hatályba, ha az ajánlatkérő 
nem nyeri el a pályázatot. 

Mindezek okán kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására előzetesen hatalmazzon fel.  

 

Biatorbágy, 2018. szeptember 25. 
  
 
 
 
 
                                                           Tarjáni István s.k. 
       polgármester 

 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (IX. 27.) határozata 

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 
az abban foglaltakat elfogadja és az alábbi döntéseket hozza: 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) harmadik 
rész 115. § (2) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítése” tárgyában közbeszerzési eljárást indítson. 

 
1) A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 

 
- ÚTKORONA Kft 
Székhely: 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50. 
Cégjegyzékszám: 13-09-16008 
Adószám: 24164528-2-13 

 
- Vitép 95 Kft. 
Székhely: 2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A 
Cégjegyzékszám: 13-09-069700 
Adószám: 12017539-2-13 

 
- MONOVIA Bt. 
Székhely: 1021 Budapest, üdülő út 19/b 
Cégjegyzékszám: 01-06-739202 
Adószám: 20939953-2-41 

 
- Szepi Sped Kft. 
Székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40. 
Cégjegyzékszám: 12-09-008309 
Adószám: 12731547-2-12 

 
- Reaszfalt Kft. 
Székhely: 1225 Budapest, nagytétényi út 254.B ép. 1. em.  
Cégjegyzékszám:01-09-273386 
Adószám: 23721250-2-43 

 
 
 
Határidő:  
Kivitelezésért felelős: Szervezés, Műszaki Osztály 
Felelős: Polgármester 
 


