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 ELŐTERJESZTÉS 8. 

Képviselő-testület 2020. szeptember 10–én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 számú „Fenntartható települési 

 közlekedésfejlesztés Polgáron” beruházás megvalósításához szükséges 

döntésekre, valamint a közbeszerzési eljárás indításához az „Ajánlattételi 

felhívás elfogadására” 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Sivák Anita jegyző 

  Kissné Barta Piroska műszaki irodavezető 

  Léka Gyuláné vezető főtanácsos 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

 Pénzügyi és gazdasági bizottság  

Iktatószám:  I/255-197/2020. 

Melléklet:  -     1 sz. melléklet Kt. 25/2020. (VI.23) számú határozata 

- 2. sz. melléklet Kt. 59/2020. (VII.30.) számú határozata 

- 3. sz. melléklet 2020. augusztus 8-án megküldött tervezői költségbecslés 

- 4. sz. melléklet levél a tervezőnek hiánypótlás 

- az előterjesztéshez szükséges ajánlati felhívás és dokumentáció a kiviteli 

tervdokumentáció és árazott költségvetés rendelkezésre állását követően 

kerülhet csatolásra 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A TOP-3.1.1-15. kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekt 

folyamatban lévő közbeszerzési eljárásának visszavonásáról és új eljárás előkészítéséről döntött 

a képviselő-testület a 25/2020. (VI.25.) határozata (1. sz. melléklet) alapján: 

1.) A Képviselő-testület az EKR000081562020 azonosító számú közbeszerzési eljárást 

visszavonja. 

2.) A Képviselő-testület  a megkötött tervezői szerződésre hivatkozva felhívja a tervezőt 

arra, hogy módosítsa, javítsa és egészítse ki a kiviteli tervdokumentációt és az árazatlan 

és árazott tervezői költségvetést 30 napon belül.  

3.) A Képviselő-testület felhívja a tervező figyelmét, hogy a kiviteli tervdokumentáció 

tartalmát  úgy kell elkészíteni, hogy  vegye figyelembe a visszavont eljárás során feltárt 

műszaki hiányosságokat és hibákat, illetve észrevételeket, továbbá a beruházásra 

rendelkezésre álló tervezett költségvetési összeget. 

 

Az új eljárás előkészítése során egyeztetésre került sor a tervezői stábbal arra vonatkozóan, 

hogy milyen módon kívánja a tervező a javított és kiegészített kiviteli tervdokumentáció részét 

képező tervezői költségbecslést összhangba hozni a beruházásra rendelkezésre álló forrással.  

Az egyeztetésen egyértelműen kimondható volt, hogy a tervező által megvalósításra tervezett 

több mint egy milliárd forint költségre becsült projekt csak annak műszaki tartalom csökkentése 

mellett bonyolítható tovább a rendelkezésre álló finanszírozás mellett. 

A tervező javaslata az volt, hogy a projekt úgynevezett „P1” jelű szakaszából 893 m kerékpárút 

elhagyásával biztosítható ez  - azaz a Tiszai úti tanyáktól a megyehatárig lévő szakasz nem 

kerül megépítésre - amelyet a képviselő-testület az 59/2020. (VII.30.) számú határozatával 

elfogadott (2. számű melléklet).  Ennek alapján a 8,7 km helyett, azaz 7,807 km lesz az új 

indikátor.  

 

A 2020. augusztus 6-án megküldött tervezői költségbecslés (3. sz. melléklet) 523.289.233 Ft-

ra árazta be a projekt megvalósítását. A kerékpárút fejlesztésére 400 millió forint összegű 
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támogatás került megítélésre, melyből az építési költségekre a rendelkezésre álló forrás 

354.305.400 Ft. A jelenlegi költségvetésben rendelkezésre álló önerőt figyelembe véve - 
fejlesztési célú hitelfelvétel 92.894.600 Ft, valamint 12.408.485 Ft a költségvetés - a tervezői 

költségbecsléshez további 63.680.748 Ft szükséges. 

 

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 112. § (1) b. 

pontja szerinti nemzeti eljárásrend, nyílt eljárás alapján figyelembevételével, mely 

közbeszerzés indítása szerepel az önkormányzat közbeszerzési tervében. Az eljárás során 

figyelembe kell venni az értékhatárokat, illetve az egybeszámítási szabályokat is. 

Az ajánlattételi felhívás tartalmának alapvető elemeit, az ajánlatok bírálati és értékelési 

tényezőit a Képviselő-testület határozza meg a hatályos Közbeszerzési Szabályzat szerint. 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Nyírber Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a) 

a megbízási szerződés 2017 évben megkötésre került. 

 

A tervezőnek a Képviselő-testület döntése szerint meghatározott tartalmú kiviteli 

tervdokumentációt kellett elkészíteni, melyet augusztus 13-án hiányosan szállított le. A 

tervdokumentáció nem tartalmaz árazott tervezői költségvetést és a mellékletben kért javítást 

és kiegészítést szükséges még elvégeznie a közbeszerzési felhívás és dokumentáció 

elkészítéséhez.  

A közbeszerzés indításához szükséges kiviteli tervdokumentáció a kiegészítés és javítást 

követően kerül utólag megküldésre. 

    

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-ban foglaltak szerint az építési beruházás becsült értékét 

a 12 hónapnál nem régebbi árazott tervezői költségvetés alapján szükséges megállapítani. A 

becsült érték megállapítása az alkalmazandó eljárástípus megállapításának alapja. Továbbá a 

becsült érték megállapítását az ex-ante ellenőrzés során is igazolni kell, ehhez szintén szükség 

van az árazott költségvetésre.  

A közbeszerzés indításához hiányzó kiviteli és tender tervdokumentáció megküldését követően 

a Nyírber Kft. a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elkészíti, melyet az előterjesztés 

mellékletéhez azt követően csatolunk. 

 

A Képviselő-testület a 2020. augusztus 8-án megküldött tervezői 523.289.233 Ft 

költségbecslést alapul véve a 168.983.833 Ft támogatáson felüli önerő fedezetet a 

23/2019.(III.14.) számú határozatában meghatározott 92.894.600 Ft fejlesztési célú hitel 

felvételén kívüli 76.089.233 Ft-ot a költségvetésből az alábbiak szerint biztosítja:  

 12.408.485 Ft költségvetés 

 22.611.553 Ft-ot a pályázatok előkészítésére és a projekt megvalósítására elkülönített 

céltartalékból,  

 23.170.638 Ft-ot az infrastruktúra fejlesztésére elkülönített céltartalékból,  

 7.665.557 Ft-ot a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített 

céltartalékból,  

 5.000.000,-Ft-ot a karbantartási céltartalékból,  

 5.233.000 Ft-ot az EU projekt (Kerékpárút) megvalósítására elkülönített céltartalékból  

átcsoportosítani a projekt megvalósítása érdekében.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2020. szeptember 3. 

Tisztelettel: 

         Tóth József sk. 

         polgármester 
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…./2020 (…...) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a TOP-3.1.1-15-

HB1-2016-00004 számú „Fenntartható települési  közlekedésfejlesztés Polgáron” beruházás 

megvalósításához szükséges döntésekre, valamint a közbeszerzési eljárás indításához az 

„Ajánlattételi felhívás elfogadására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A Képviselő-testület a „TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 számú „Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című projekt megvalósításához a 

támogatáson felül az alábbiak szerint biztosítja: 

 92.894.600 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel,  

 12.408.485 Ft költségvetés 

 22.611.553 Ft-ot a pályázatok előkészítésére és a projekt megvalósítására 

 elkülönített céltartalékból,  

 23.170.638 Ft-ot az infrastruktúra fejlesztésére elkülönített céltartalékból, 

  7.665.557 Ft-ot a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített 

céltartalékból,  

 5.000.000,-Ft-ot a karbantartási céltartalékból,  

 5.233.000 Ft-ot az EU projekt (Kerékpárút) megvalósítására elkülönített 

céltartalékból.  

     

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az „Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című, a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 

azonosítószámú projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását a melléklet szerint. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 


