
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2019. szeptember 25-i ülésére 

 
Tárgy: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a „Kistarcsa, Balczó István utca 
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárással 
összefüggésben 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2019. (I. 23.) számú határozatával 
úgy döntött, hogy támogatási kérelmet nyújt be a PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú, 
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati felhívásra 
az alábbiak szerint: 
- A projekt címe: Kistarcsa, Balczó István utca felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményének kiépítése 
- A beruházással érintett ingatlanok címe: 2143 Kistarcsa, Balczó István utca, 2144 
Kerepes, Homok dűlő 
- A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 501/78, 501/1, 2767 
- A pályázati konstrukció száma: PM_CSAPVÍZGAZD_2018 
- A projekt összes költsége: bruttó 126 856 265 Ft 
- A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: bruttó 120 513 452 Ft 
- A biztosítandó saját forrás összege: 6 342 813 Ft 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 6 342 813 Ft 
önrész összegét a 2019. évi költségvetésében, a beruházási kiadások soron biztosítja. 
 
A tervezett beruházás vonatkozásában az Önkormányzat jogerős vízjogi létesítési engedéllyel 
rendelkezik. A beruházás önrésze a 2019. évi költségvetésben tervezésre került. A 
Pénzügyminisztérium 2019. szeptember 12. napján közzétett tájékoztatója alapján Kistarcsa 
Város Önkormányzata támogatást kap, támogatói döntésről szóló hivatalos értesítés a 
későbbiekben várható. A beruházás teljes tervezett költségének költségvetésben történő 
biztosításáról polgármester a támogatói döntésről történő értesítés rendelkezésre állását követően 
gondoskodik.  
 
A beruházás keretében a Balczó István utcában 184,75 m betoncső csatorna kerül kiépítésre, a 
csapadékcsatorna végétől 595 m hosszúságban burkolt nyílt árok készül. A Homok dűlőben 220 
m hosszúságban betoncső csatorna kerül lefektetésre. A csapadékvíz elvezetés keretében 370 m2 
füvesítés, zöldfelületi fejlesztés is megvalósul.  
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Mivel a beruházás pályázatban tervezett költsége meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a 
kivitelezésre közbeszerzési eljárást kell kiírni. Figyelemmel arra, hogy a benyújtott pályázat 
vonatkozásában támogatási szerződés még nem áll rendelkezésünkre, a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a 
támogatási szerződés rendelkezésre állása.  
 
A beruházás a 2019. évi összesített közbeszerzési tervben szerepel, annak megfelelően a Kbt. 
115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás megindítását kezdeményezzük. 
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a „Kistarcsa, Balczó István utca felszíni 
csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához 
szükséges, Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészítésre kerülő ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
még nem áll rendelkezésünkre, így az előterjesztéshez azt pótanyagként csatoljuk (1. számú 
melléklet).  
 
A hasonló tevékenységi körű cégek között végzett előzetes piacfelmérés alapján az alábbi 
cégeknek javaslom kiküldeni az ajánlattételi felhívást: 
 
1. MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. 
Cím: 5137 Jászkísér, Silye Sámuel utca 2. 
E-mail: melyepbau2006kft@gmail.com 
Képviselő: Barna Roland 
 
2. VIANOVA 87 Zrt. 
Cím: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. 
Email: iroda@vianova.hu 
Képviselő: Szőke Attila Antal 
 
3.  PENTA Kft.  
Cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e. 
E-mail: iroda@pentakft.hu  
Képviselő: Nagy Gábor Lajos 
 
4.  GRILGÉP Kft. 
Cím: 2040 Budaörs, Stefánia u. 32. 
E-mail: grilgep@gmail.com 
Képviselő: Grillmayer Gábor  
 
5.  AMBICIÓ Kft. 
Cím: 2011 Budakalász, Pomázi út 12. B. ép. 
E-mail: iroda@ambicio1990.hu  
Képviselő: Polgári Elemér 
 
A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
 
Megküldés napja: 2019. szeptember 26. 
Ajánlattételi határidő: 2019. november 8. 10.00 óra 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2019. november 27. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. december 6. 
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Hatálybalépés napja: Támogatási szerződés hatályba lépésének napja 
Teljesítés határideje: 2020. július 16. 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsa, Balczó István utca 
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése” megnevezéssel kiírandó 
közbeszerzési eljárás megindításához az előterjesztéshez mellékelt ajánlattételi felhívást 
elfogadja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsa, Balczó István utca 
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése” megnevezéssel kiírandó 
közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek 
küldi meg: 

• MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. (székhely: 5137 Jászkisér, Silye Sámuel utca 2., 
képviseli: Barna Roland), 

• VIANOVA 87 Zrt. (székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67., képviseli: Szőke 
Attila Antal), 

• PENTA Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e., képviseli: Nagy 
Gábor Lajos), 

• GRILGÉP Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Stefánia u. 32., képviseli: Grillmayer 
Gábor), 

• AMBICIÓ Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Pomázi út 12. B. ép., képviseli: 
Polgári Elemér). 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsa, Balczó István utca 
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése” megnevezésű beruházásra 
legfeljebb 94 442 866 Ft + áfa, azaz bruttó 119 942 440 Ft fedezetet biztosít, ezen felüli 
ajánlatok esetében fenntartja magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást 
eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatói döntésről szóló hivatalos írásbeli értesítés rendelkezésre állását követően 
gondoskodjon a beruházás fedezetének Kistarcsa Város Önkormányzata tárgyévi 
költségvetésében történő tervezéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
Kistarcsa, 2019. szeptember 13. 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 


